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Dalhuggets samfällighetsförenings styrelse: 
Ordförande, Ledamot: Åsa Demander, Dalhuggevägen 1, 		 	   070-640 88 95 
Vice Ordförande, Ledamot: Linda Herkommer, Dalhuggevägen 4, 	   0704-31 90 13 
Sekreterare, Ledamot:  Ludde Björk, Calle F lygares väg 33 	 	   073-920 10 05 
Kassör, Ledamot:  Berti l  Jonason, Dalhuggevägen 10, 	 	 	   070-620 71 82 
Belysningsansvarig, Suppleant:  Anders Wickström, Dalhuggevägen 22 	   08-570 274 78 
Grönområdesansvarig, Suppleant:  Shinya Sakai,  Calle F lygares väg 4,   070 348 15 93 
Vägområdesansvarig, Suppleant:  Torsten Nilsson, Dalhuggevägen 5, 	   570 27  452 
Kontakt via email.  info@dalhugget.se Se även vår hemsida  www.dalhugget.se 

Dalhuggets samfällighetsförening 
Kallelse till höstens städdag!  

Söndagen den 14 oktober kl. 10:00-14:00

• Rensning av högt gräs, sly och småbuskar
Vi fortsätter att rensa i Mellanskogen (mellan Calle flygares väg-Dalhuggevägen) tar hand om sly, 
småbuskar. Nedtagen vegetation tas om hand och eldas upp. 3 personer behövs.

Mörtviksskogen, i närhet av den nya eldplatsen, har mycket sly och småbuskar fått fäste. Vi rensar runt 
eldplastsen och eldar upp nedtagen vegetation. Krattor och röjsåg användes. Vem kan hantera en röjsåg?  
3 personer behövs.

Diket runt fastigheten på Calle Flygares väg 39 rensas med hjälp av röjsåg och krattor. Vem kan hantera 
en röjsåg? 2 personer. Brännbart flyttas till närmaste eld.

• Eldning
Vi kommer att behöva 3 arbetslag bestående av 3 personer som behövs för att ”mata” och vakta eldarna. 
2 arbetslag på de officiella eldningsplatserna plus ett arbetslag på den nya eldningsplatsen i 
Mörtviksskogen som ligger bakom Dalhuggevägen 10/12.  Inget får lämnas på eldningsplatserna innan 
städdagen, det skall förvaras på den egna tomten.

•  Borttagning av farthinder samt utplacering av snöpinnar
2 personer behövs.

• Allmän krattning och städning runt fotbollsplan samt lekplats
Gräsklippning runt fotbollsplan och lekplatsen. Allmän krattning och städning även i skogen mot skolan. 
3 personer behövs.

• Rensning av ogräs (Rondellrabatt)
Gödsling av rondellrabbatt. 1-2 personer behövs.

Kl.14:00, efter utfört arbete, blir det sedvanlig Korvgrillning  
Plats: lekplatsen på Marikavägen, och lite småprat oss grannar emellan. 

Välkomna önskar styrelsen.

       

Nu är det dags igen för områdets och vår gemensamma städdag! Vi samlas vid rondellen klockan 10:00 
för fördelning av uppgifter. Arbetet pågår i fyra timmar till kl. 14:00 och vi hoppas att du kan delta. 
Nedan följer några planerade punkter, men har ni några ytterligare synpunkter eller önskemål är ni 
välkomna att höra av er till Shinya Sakai.
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