
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 4 2018 
Datum:  2018-11-19 
Tid:  19.00  
Plats:  Hemma hos Bertil 

Kallade: Åsa Demander, Ordförande  
 Linda Herkommer, Vice Ordförande 
 Bertil Jonasson, Kassör 
 Ludovic Björk, Sekreterare 
 Anders Wickström 
 Torsten Nilsson 
 Shinya Sakai 

Dagordning Protokoll

1. Mötets öppnande Mötets vice ordförande Linda Herkommer öppnade mötet.

2. Ej närvarande Åsa Demander

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi Bertil: 

- Status 30/11 2018 tillgångar 1,3 MKR

5. Grönområden - Status - Tvungna att kapa ett träd på allmänning.

- Behov av åtgärder - 

- BESLUT Vårens städdag - Söndagen den 28 april 10.00-14.00

- BESLUT Shinya pratar med fastigheten på hörnan Dalhuggevägen 

för att se om de kan hålla reda på sin häck som hänger långt ut på 
trottoaren. Annars får vi hjälpas åt på kommande städdag.

6. Belysning - Status - Två lampor har rapporterats trasiga (de går av och på) men 
vid kontroll så funkar lamporna.


- BESLUT - Ludde skriver på hemsidan att vi mottagit att någon 
enstaka lampa släcks då och då. Vid kontroll har de lyst. Vi byter inte 
ut dem i dagsläget utan väntar ut ifall de släcks helt alternativt att fler 
lampor blir trasiga, eftersom kostnaden att byta EN lampa är så hög.

7. Vägar - Status - Avtal klart ny snöröjningsleverantör - IMV är ny leverantör.

- Inväntar svar från IMV om förslag på nästa steg gällande 

Dalhuggevägen. IMV har fått besiktningsrapporten och vi önskar en 
”second opinion” på Swecos rapport för att ta det vidare till action.


- BESLUT - Torsten kollar med IMV när vi kan få det. 
- Fråga från nån granne - Undrade vad som hände på Dalhuggevägen 

och Åsa visste inte vad som hände. Vi behöver informera varandra i 
Styrelsen om vad som är på gång så vi kan informera på hemsidan.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 

- Kostnader Alla i styrelsen tar till nästa möte (Januarimötet 2019) med förslag på 
exakt hur vi ska   godkänna kostnader vi måste ta. 

- Andrahandshyresgäster Åsa skriver ihop en rekommendation till alla boende om vilken  
 information styrelsen önskar 

-  Belysning  BESLUT - Ludde skriver på hemsidan att vi mottagit att någon enstaka 
  lampa släcks då och då. Vid kontroll har de lyst. Vi byter inte ut dem i 
  dagsläget utan väntar ut ifall de släcks helt alternativt att fler lampor blir 
  trasiga, eftersom kostnaden att byta EN lampa är så hög. 

8. Specialtema -  Vem avser att ställa upp för omval? Torsten och Bertil avser att 
sluta. Shinya - ställer upp så länge han bor kvar. 


- BESLUT - Åsa aktiverar Valberedningen för nya personer till 
styrelsen. Anders ställer upp på omval om vi jobbar annorlunda…
(vägen). Förslagsvis i projektgrupper där vi involverar personer 
utanför styrelsen. 


- Hur kan vi arbeta mer effektivt/roligt i styrelsen? Arbeta utifrån 
”projektgrupper” för större projekt, ex vägen, där kunskaper finns så 
man får dessa projekt rullande snabbare och bättre.

9. Omvärldsbevakning - Aktuellt i området - 

- Aktuellt i närområdet - Röstning pågår vad man ”önskar” att det ska 

vara i Brunns centrum. Återvinningscentralen är öppen till byggstart 
av Brunns centrum. 


- BESLUT: Linda kollar med kommunen ifall det finns någon plan i 
skogen mellan Dalhugget och Enkärret. Anders pratade om 
cykelväg bland annat. 


- Aktuellt i kommunen -

10. Grannsamverkan - Status och aktuellt - Inget att rapportera

11. Hemsidan - Allmän status - Ludde håller på att skissa på en ny hemsida


12. Nästa möte 28/1 2019 19-21

15/5 2019 19-21 inkl middag

16/9 2019 19-21

18/11 2019 19-21

BESLUT Årsstämman är söndagen 17 mars 15-17

13. Övriga frågor - BESLUT - Verksamhetsberättelsen - respektive område rapporterar 
till Linda (vad har hänt efter stämman 2018). Deadline början av 
januari. Beslut kommer att tas på årets första möte 28/1 2019


- Underhållsplan för respektive område som har gjorts under 2018 
(efter stämman 2018). Deadline början av januari. Beslut kommer att 
tas på årets första möte 28/1 2019


- Avgift 2019 - Oförändrad - 4000 kronor per år kommer att föreslås 
på stämman.


- Julbrev - 

- BESLUT Åsa skriver julbrevet. Var och en skickar in bidrag till 

julbrevet till Åsa. Deadline för att skicka in till Åsa 30 november.

14. Avslutning Linda tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



- Dalhuggevägen Inväntar svar från IMV om förslag på nästa steg gällande vägen. IMV 
  har fått besiktningsrapporten. Torsten kollar med IMV när vi  
  kan få det. 

- Vårens städdag Vårens städdag - Söndagen den 28 april 10.00-14.00 
- Häck på trottoar Shinya pratar med fastigheten på hörnan Dalhuggevägen för att se om de 

  kan hålla reda på sin häck som hänger långt ut på trottoaren. 
- Nya styrelsemedlemm. Åsa aktiverar Valberedningen för nya personer till styrelsen för Vägar 

  (ersättare till Torsten) och Kassör (ersättare till Bertil). 
- Enkärrsskogen Linda kollar med kommunen ifall det finns någon plan i skogen mellan 

  Dalhugget och Enkärret. Anders pratade om cykelväg bland annat.  
- Årsstämma 2019 Årsstämman är söndagen 17 mars 15-17 2019 
- Julbrevet  Åsa skriver julbrevet. Var och en skickar in bidrag till julbrevet till Åsa. 

  Deadline för att skicka in till Åsa 30 november. 

Vid protokollet Ludovic Björk 

Justeras  Linda Herkommer


