
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 1 2017 

 
                             Datum:  2017-05-16 

 

                                         Tid:  19.00  

 Plats:  Dalhuggevägen 1 

Kallade: Åsa Demander, Ordförande  

Linda Herkommer, Vice Ordförande 

Bertil Jonasson, Kassör 

Thomas Wester, Sekreterare 

Charlotte Nygren 

Torsten Nilsson 

Shinya Sakai 

Dagordning Protokoll 

1 Mötets öppnande Mötets ordförande Åsa Demander öppnar mötet.. 

2 Ej Närvarande Torsten Nilsson 

3 Godkännande av 

dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

 

4 Ekonomi 

 

Bertil redovisade för ekonomiskt läget 2017. 

Betalda avgifter 383 600,00 kr utav 402 000. 

Utgifter 86 486 kr 

Resultat 297 113 kr 

Summa tillgångar 1 174 104,70 kr. 

 

Fyra fastigheter har inte betalt årets avgift alls. En fastighet har begärt 

delbetalning. 

Bertil avvaktar 1 månad till, för att se om de betalar, innan vidare åtgärder 

görs. 

 

5 Grönområden Shinya rapporterar att städdagen fungerade bra, trots att det inte gick att elda 

som tänkt. 

Tyvärr så gick kallelsen ut sent på Dalhuggevägen. Detta p.g.a ett 

missförstånd som reddes ut. 

Kallelsen borde också ha lagts upp på hemsidan. 

 

När det gäller sommarens gräsklippning så vill Shinya lägga upp ett schema 

på hemsidan. Vi tittar vidare på ett system som heter Doodle för att se om det 

kan fungera. 

Till att börja med så lägger vi upp bokade tider på hemsidans kalender. 

Där ska också bevattningsschema för rondellen läggas upp. 

Shinya kommer att installera ett fast bevattningssystem i rondellen. 

 

Vi har fått en offert om att ta bort ris vid diket/ängen för 5600 kr. Styrelsen 



accepterad buder. 

Vi har fått offert om att renovera bollplanen. Den är på ca 65 000 kr. Styrelsen 

anser att det är för dyrt för att besluta. Beslut måste tas på nästa stämma. 

En frivillig i området har erbjudit sig att laga boden, där taket buktar in. Vi 

hoppas att han gör det. 

6 Belysning Charlotte rapporterar att 1 lampa är trasig. Byte får vänta till hösten. 

7 Vägar Det är dags att göra provlagning på två mindre bitar på Nedre Dalhuggevägen. 

Detta för att få bättre förståelse hur underlaget ser ut. Samtidigt kan vi be flera 

entrepenörer komma med förslag om åtgärder och kostnadsuppskattning. 

Ansvarig Torsten. 

En pollare är trasig på Dalhuggevägen. Ansvarig Torsten. 

Två suggor ska flyttas till bollplanen. Torsten lyssnar med Steffansson.  

 

8 Specialtema Vi beslutar att ta med omvärldsbevakning som punkt på hemsidan. 

 

 

9 Omvärldsbevakning Linda rapporterade att: 

- Detaljplanen för Brunn Centrum är överklagad. 

- Ingaröhallens planarbete vilande. 

 

10 Grannsamverkan Linda rapporterar attvi har 4 st anmälda områdesansvariga: 

Dalhuggevägen 4, Dalhuggevägen 22, Dalhuggevägen 23 Calle flygares väg 

26. 

 

11 Hemsidan Thomas undersöker med hemsideleverantören om vi kan få nyhetsflöted på 

mitten av hemsidan. 

12 Nästa möten Årets planerade möten är 29/8, 14/11 30/1. Årsmöte 18/3. 

Städdag planeras till 22/10 

13 Övriga frågor Styrelsen har fått en förfrågan om att stöta på en fastighet att sköta en trämur 

som går mellan två fastigheter. Styrelsen svarar förfrågaren att det inte ligger 

inom föreningens ansvarsområde. 

14 Avslutning Åsa Demander tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Åsa Demander 
 


