
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 2 2019 
Datum:  2019-05-15 
Tid:  19.00  
Plats:  Bullandö marina 

Kallade: Linda Herkommer, Ordförande 
 Åsa Demander, Vice Ordförande 
 Sebastian Lizak, Kassör 
 Ludovic Björk, Sekreterare 
 Shinya Sakai, Grönområdesansvarig 

Dagordning Protokoll

1. Mötets öppnande Mötets ordförande Linda Herkommer öppnade mötet.

2. Ej närvarande -

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi Sebastian: 

- 10 hushåll har inte betalt årsavgiften. Påminnelse lämnas till dessa i 

helgen. Fattas alltså 40000 kr.

- Överlämningen med fd Kassör har gått smidigt. Ingen oro i 

övertagandet för vår nye Kassör.



5. Grönområden - Status: 

- Städdagen - väldigt många som kom. Men många försvann innan 

dagen var slut. Det gick bra. Vi eldade inte, pga avrådan från 
brandförsvaret. Vi kanske ska ändra tiden och ta korvgrillningen 
tidigare. Förslag kom upp på hur vi kan få alla att stanna kvar på 
städdagen. Lista med vad som behöver göras, nummer till ansvarig 
ifall man är ”klar” med sin uppgift. Ha en ”korvlunch” istället, som en 
paus och avstämning med vad som behövs mer. 
Grönområdesansvarig önskar att vi hyr ett släp till nästa städdag.


- Eventuellt ska vi ha en kompletteringsplantering i ”rondellen” i höst. 
Vi utvärderar innan höstens städdag. Vice ordförandes idé eftersom 
hon var med i gruppen som fixade rabatten på vårens städdag. 
BESLUT Vice Ordförande kollar detta och kommer med förslag 
innan höstens städdag.


- Förslag från Ordförande - den som har rabatten kanske ska ha koll 
på vad som behöver göras så att folk kan gå dit för att få fler 
uppgifter.


- BESLUT: Höstens städdag beslutades till 20 oktober. Beslut om 
exakt tid beslutas på styrelsemötet 16 september. Besluta om att ha 
släp på städdagen. Hyra in. Beslut tas på samma möte i september.


- BESLUT - Grönområdesansvarig kollar hur vi gör med respektive 
gupp. Färg eller stolpar.


- BESLUT - Grönområdesansvarig tar fram ett förslag på hur 
städdagen ska utformas till hösten.


- Styrelsen hjälps åt att hitta personer som kan hjälpa till att klippa 
gräs vid fotbollsplan. BESLUT - Sekreterare lägger upp en blänkare 
på hemsidan. Inkl att det alltid finns en fulltankad gräsklippare i 
boden

6. Belysning - Status: Styrelsen kollar lampor på våra gator och om det är fler än 
tre-fyra stycken så beställer i augusti.

7. Vägar - Status: Se punkten övrigt. 

- Reflexpollarna - BESLUT: Linda kollar med fd vägansvarig om vi har 

reservpollare. Två stycken är trasiga.

8. Specialtema - Styrelsens ansvarsroller - Bordlägger frågan

9. Omvärldsbevakning - Bordläggs

10. Grannsamverkan - Bordläggs - överlämning ej klar

11. Hemsidan - Allmän status - Sekreterare visade ett förslag på ny hemsida där 
man kan få pushnotiser på nyheter. BESLUT: Sekreterare får fria 
händer att föra över sidan till nya CMSet. Loggan ska in och även 
dokument från 2017 och framåt ska in.

12. Nästa möte 16/9 2019 19-21 - hos Ordförande

18/11 2019 19-21



Sammanställning av beslut tagna på mötet 

- BESLUT - Kassör hanterar medlemsavgift för 2019 för suppleant som valt att avgå.. 

- BESLUT Vice ordförande kollar om vi behöver kompletteringsplantera i rondellen inför höstens städdag.

- BESLUT: Höstens städdag beslutades till 20 oktober. Beslut om tid kommer att tas upp på styrelsemötet 

den 16 september då Grönområdesansvarig ska presentera förslag på upplägg för hela städdagen för att 
få den så effektiv som möjlig.


- BESLUT - Grönområdesansvarig kollar hur vi gör med respektive gupp inför nästa städdag. Färg eller 
stolpar. Vad är bäst.


- BELSUT: Sekreterare lägger upp en blänkare på hemsidan att vi behöver hjälp att klippa gräset vid 
bollplanen


- BESLUT: Ordförande kollar med fd vägansvarig om reservpollare. Två trasiga/nerkörda på Dalhuggevägen

- BESLUT: Sekreterare får fria händer att föra över hemsidan till nya CMSet (Wordpress).

- BESLUT – Ordförande kontaktar valberedningen för att påbörja processen med att hitta en ny kandidat 

för väg - och belysning.

- BESLUT – Sekreterare lägger upp en nyhet på hemsidan att styrelsen har en vakant roll och hänvisar till 

valberedning eller styrelsen.

- BESLUT – Den kortsiktiga lösningen för att lösa det löpande underhållet kommer styrelsen gemensamt ta 

ansvar och kontrollera belysning och brunnar. 

- BESLUT – Vice ordförande tar över I vägprojektet I den omfattning att hon tar in de offerter som styrelsen 

beslutat om tidigare. BESLUT - Shinya tar fram ett förslag på hur städdagen ska utformas till hösten.


Vid protokollet Ludovic Björk 

Justeras  Linda Herkommer

13. Övriga frågor - Väg- och belysningsansvarig valde per den 2 maj att avgå från sitt 
uppdrag i styrelsen. Styrelsen har inte fått en förklaring kring valet 
att sluta, avgången kom nära efter årsmötet och styrelsen hade inte 
hunnit ha första styrelsemötet för detta verksamhetsår. En 
diskussion fördes kring hur styrelsen ska hantera det löpande 
underhållet, vägprojektet samt hurvida Väg- och belysningsansvarig 
ska betala 2019 års medlemsavgift.  
BESLUT – Väg- och belysningsansvarig ska betala 
medlemsavgiften för 2019. Kassör är ansvarig. 


- BESLUT – Ordförande kontaktar valberedningen för att påbörja 
processen med att hitta en ny kandidat. 


- BESLUT – Sekreterare lägger upp en nyhet på hemsidan att 
styrelsen har en vakant roll och hänvisar till valberedning eller 
styrelsen. 


- BESLUT – Den kortsiktiga lösningen för att lösa det löpande 
underhållet kommer styrelsen gemensamt ta ansvar och kontrollera 
belysning och brunnar.  
BESLUT – Vice ordförande tar över I vägprojektet I den omfattning 
att hon tar in de offerter som styrelsen beslutat om tidigare.

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


