
 

Dalhuggets samfällighetsförening 
    Styrelsemöte nr 4 2017 

 
                             Datum:  2018-01-30 

 

                                         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 Linda Herkommer 

3 Godkännande av 

dagordning 

Mötet godkänner dagordning 

4 Ekonomi 

 

Bertil redovisade för ekonomiskt läget 2017. 

Överskottet för 2017 är ca 262 tkr. 

Summa tillgångerr vid årets slut 1139 tkr 

Räkenskaperna är nu skickade till revisorn. 

 

5 Grönområden Träd hänger över vägar i området och behöver beskäras. 

Redskapsboden är lagad och ser ut att hålla. 

Mörtviksskogen är ganska städad efter senaste städdagarana. 

Efter en motion på årsmötet om att renovera bollplanen så har vi begärt och 

fått  fått en offert för att renovera bollplanen. Kostnad 60 000 kr. 

Styrelsen lägger fram en egen motion till årsmötet om att renovera för totalt 

70 000 kr. Thomas skriver motionen. 

6 Belysning Status: 

Vi har totalt 10 lampor kvar av den gamla modellen. Just nu lyser alla lampor. 

7 Vägar Status: 

Det finns 2 potthål i området. Ett vid infarten. Det försöker vi laga vid nästa 

entrepenad. 

Vi har fått offert från Mark och Väg att gräva upp 40 + 15 kvm på 

Dalhuggevägen. Syftet är dela att laga vägen, men också att gräva så djupt så 

att vi kan se hur vägen är uppbyggd. I samband med detta ska vi dokumentera. 

Offerten är på 79 tkr + moms 

 

Steffansson får till uppdrag att flytta suggor vid elljusspåret. 

 

8 Specialtema  Årsmötet. 

Årsmötet måste flyttas til lördag 17 mars kl 15-17. Detta för att Brunns skolas 



matsal är bokd på vår ordinarie tid. 

Därefter var det genomgång av dokument. 

 

9 Hemsidan Ett inlägg har gjorts på forumet som styrelsen inte har besvarat. 

Thomas ska be leverantören om att ändra layout. Att lägga nyhetsflödet mitt 

på sidan. 

10 Nästa möten Årsmöte 17/3. 

 

  

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

 

Vid Protokollet 

 

 

Thomas Wester 

 

Justeras 

 

Åsa Demander 
 


