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 Anders Wickström 
 Torsten Nilsson 
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Dagordning Protokoll

1. Mötets öppnande Mötets ordförande Åsa Demander öppnar mötet..

2. Ej närvarande

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi Bertil: Ekonomi t.o.m. 9/4 2018. 

- 122 000 har betalts redan av årsavgifterna. Sista betalningsdag 

30/4. 

- YTD (Year to date) 38078 i kostnader från Vattenfall och väghållning 

mm. 

- 1,2 MKR på kontot just nu.

5. Grönområden - Planering inför vårens städdag – städdagskallelse/aktiviteter 
genomgicks. Kent Eriksson har påtalat behov av trädröjning och 
blivit hänvisad att kontakta Shinya, vilket han ej gjort.


- Även om ängen på västra Dalhuggevägen inte är vårt 
ansvarsområdet får vi se till att det hålls rent där. Det ligger 
telefonstolpar som folk snubblar på. Dock är stolparna impregnerade 
(farligt avfall). Anders kollar med Vattenfall/kommunen om de kan 
forsla bort sina stolpar.


- Vad gör vi med knäckta träd och kommunens ansvar? Fortsatt behov 
att arbeta med frågan om vård av skogen. 

6. Belysning - Kvicksilverlampor i ”tarmen” på Dalhuggevägen. Går ej att köpa 
(utgått map miljöpåverkan). OK enl Charlotte att använda upp det 
lager vi har och byta lampsort därefter.


- Blinkande lampa på Marikavägen. Anders felanmäler först när fler 
lampor slocknat.



7. Vägar - Vi fixar potthålen i samband med att beställning på lokal ilagning 
(enligt vägunderhållningsplan). Torsten följer upp med M&V och 
meddelar tidpunkt för utförande till övriga styrelsen.


- Vi har ingen som sopar gatan längre då Fransson slutat. Torsten 
söker ny leverantör av sopning av gatan och kontaktar Mark och Väg 
10/4 och kollar om de kan hjälpa oss. Sopning behöver beställas 
snarast.


- Anders lyfte frågan kring hur vi kan argumentera/trycka på 
kommunen angående deras delaktighet i frågan avseende nedre 
Dalhuggevägens status. Hela vägförbättringsmaterialet 
tillgängliggjordes inför 2017 års årsstämma. Nya styrelsemedlemmar 
uppmanas att ta del av materialet. Viktigt att vi får verifierat 
renoveringsprojektets kostnad innan press sätts på kommunen. Tid 
för att stämma av planen och strategi i komunkontakter avsätts på 
nästa möte.


- Behov av att skydda ”fiberskåpen” i framtiden genom utmärkning 
med snöpinnar konstaterades då ett skåp på Dalhuggevägen är 
öppet/skadat(?), ev pga av snöröjning. Anders tar kontakt med Sv. 
Infrastruktur men i egenskap av privatperson då det inte är 
styrelsens uppdrag att arbeta med fiberfrågan. Torsten kontaktar 
Steffansson inför nästa vinter och uppmärksammar detta.

8. Specialtima Planering inför vårens städdag

- Vi kör schemat enligt det som Shinya tagit fram.

- Vi skippar mörtviksskogen på vårens städdag

- Göra hyllor i redskapsboden. Shinya köper hyllor

- Ny punkt – det behövs två pers att måla guppen. Torsten köper färg.

- Snöpinnar redan på agendan

- Hinder behöver sättas upp, redan på agendan

9. Omvärldsbevakning Inget att rapportera

10. Grannsamverkan - Grannsamverkanskontaktpersoner har ej fått Lindas mail. Det fattas 
fortfarande två kontaktpersoner. 


- Info från Polis: Det har skett två inbrott på Ingarö. Vedhamnsvägen 
och Kalvsviksvägen.


- Grannsamverkanspärm. Behov finns av fler ex. Linda undersöker om 
vi kan få fler när Grannsamverkansgruppen tar möte med polisen.

11. Hemsidan - Chattforum, status - Ludde och Åsa tar gemensam sittning för att 
fila på svar på de två kommentarer som ligger obesvarade.


- Ludde kollar om man kan få notiser när det händer något på 
hemsidan.


- Ludde följer upp med Thomas som måste styra om info@dalhugget 
till sig. Måste även få avtalstider etc av Thomas. 


- Det går att byta hemsida om vi hittar en bättre. Bla 
aviseringsfunktion har efterfrågats. Ludde kollar möjliga alternativ.

12. Nästa möte 28/5 inkl middag (avgång Dalhugget ca 18:15). 10/9 19-21. 19/11 
19-21. 21/1 2019 19-21.

13. Övriga frågor - Anders undrade om frågan om ”Straffavgift” ifall man inte dyker på 
städdag har lyfts tidigare, vilket det har. Togs på årsmöte inte ens 
upp för omröstning. Historiskt vill vi arbeta med förebilder och god 
ton framför ”hot”. Tveksamt juridiskt om vi kan tvinga till betalning 
då medlemsskapet i samfälligheten är obligatorisk. Vi väljer hellre att 
lyfta fram och tacka de som bidragit. Åsa tar med sig frågan om att 
översätta gjorda mantimmar till en ”besparing” att använda som 
argument i info kring städdagar.



Vid protokollet Ludovic Björk 

Justeras  Åsa Demander

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


