
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 3 2019 
Datum:  2019-09-16 
Tid:  19.00  
Plats:  Hos Linda 

Kallade: Linda Herkommer, Ordförande 
 Åsa Demander, Vice Ordförande 
 Sebastian Lizak, Kassör 
 Ludovic Björk, Sekreterare 
 Shinya Sakai, Grönområdesansvarig 
 Joakim Lord, Väg - och belysningsansvarig 

Dagordning Protokoll

1. Mötets öppnande Mötets ordförande Linda Herkommer öppnade mötet.

2. Ej närvarande - Åsa Demander

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi Kassör: 

- Det ser bra ut, inget som avviker. 

- Inga nya utgifter, förutom den nya gräsklipparen.

- 1,6 MKR i tillgångar (ytterligare bokföringslagar för förening när 

man går över 1,5 MKR i tillgångar).

- En årsavgift saknas fortfarande.

- Diskussion kring hur styrelsen får uppdatering av nyinflyttade och 

om det finns någon rutin för detta.  
BESLUT: Sekreterare kollar med CFV 35 och CFV 26 vilka de nya 
boenden blir så att de får information om avgift.

5. Grönområden - Status: 

- Det finns eventuellt träd i hörnan på Dalhuggevägen som kanske 

bör tas ner i övrigt så är det en uppdaterad besiktning med 
kommunen som bör genomföras. 


- BESLUT: Ordförande har kontakt med Petter Haraldsson och 
fortsätter kontakten för att få till en besiktningsrunda för eventuell 
åtgärd, samt ser över hur ansvaret ligger om ett träd faller. 


- Planering höstens städdag - Grönområdesansvarig tar fram 
aktiviteter som ska genomföras under städdagen.

BESLUT: Städdagen planeras 10.00-14.00 med korvgrillningen 
klockan 12.00. Ny tid! Handuppräckning klockan 10.00 med vilka 
som ska äta korv. Grönområdesansvarig lämnar sitt nummer och 
lägger vid rondellen på ett laminerat papper så att man kan ringa 
om man är ”klar” tidigare. 

BESLUT: Grönområdesansvarig fixar så det finns släp till 
städdagen. BESLUT: Styrelsen träffas 9.45 vid rondellen på 
städdagen.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 
- BESLUT: Sekreterare kollar med CFV 35 och CFV 26 vilka de nya boenden blir så att de får information 

om avgift

- BESLUT: Ordförande har kontakt med Petter Haraldsson och fortsätter kontakten för att få till en 

besiktningsrunda för eventuell åtgärd, samt ser över hur ansvaret ligger om ett träd faller.

- BESLUT: Städdagen planeras 10.00-14.00 med korvgrillningen klockan 12.00. Ny tid! Handuppräckning 

klockan 10.00 med vilka som ska äta korv. Grönområdesansvarig lämnar sitt nummer och lägger vid 
rondellen på ett laminerat papper så att man kan ringa om man är ”klar” tidigare.


6. Belysning - Status:

Allt är okej, inga trasiga lampor inrapporterade. Det är dock nu det 
börjar bli mörkt, vi hjälps alla åt att hålla koll. 

7. Vägar - Status:

- Flera av vägpollarna är trasiga och de som finns kvar är slitna och 

rätt fula. En diskussion fördes kring om vi ska byta ut dagens 
lösning mot någon annan som är lättare att underhålla. 
Vi tog även upp om vi har behov av flera snöpinnar för att hjälpa 
plogbilen i vinter. 
BESLUT: Vägansvarig kollar pris på väggupp eller liknande till 
novembermötet för att se om vi kan ersätta vägpollarna på 
Dalhuggevägen, till vårens städdag 2020. 

BESLUT: Vi inventerar snöpinnarna på städdagen för att se om vi 
behöver komplettera med snöpinnar.


- Vägprojektet - Ordförande och Sekreterare gick igenom mötet de 
haft med kommunen gällande Dalhuggevägen. Nytt möte med 
Kommunen är inbokat. Ordförande och sekreterare håller styrelsen 
informerad vidare.

8. Specialtema - Styrelsens ansvarsroller. 
Vi gick igenom de olika ansvaren och alla var okej med det som 
stod med viss mindre justeringar.  
Vi gick även igenom hur vi arbetar med ärenden och uppdrag inom 
styrelsen. Ett önskemål kom upp om att ha en beslutslogg. 

BESLUT: Ansvaren justeras lite av ordförande enligt 
överenskommelse och skickas därefter ut till styrelsen. 


- BESLUT: Skapa en beslutslogg i excel där det tydligt framgår när 
beslutet togs och vem som är ansvarig samt när det ska vara klart. 
Sekreterare tar fram denna lista och den ska bifogas i alla kallelser 
till styrelsemöten.

9. Omvärldsbevakning - Kommunens planer i och kring Brunn och Dalhugget. 
Informationspunkt.

10. Grannsamverkan -  BESLUT: Ordförande fixar nya ”grannsamverkanklistermärken” 
och nya skyltar att sätta upp. Klistermärken delas ut i samband 
med att Kallelsen till städdagen delas ut.

11. Hemsidan - Vi behåller den gamla sidan tillsvidare. Sekreterare ser över ifall det 
finns en bättre lösning än redan framtagen som förslag på ny.

12. Nästa möte 18/11 2019 19-21. Plats: Hos Ordförande

13. Övriga frågor

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



- BESLUT: Grönområdesansvarig fixar så det finns släp till städdagen.

- BESLUT: Vägansvarig kollar pris på väggupp eller liknande till novembermötet för att se om vi kan ersätta 

vägpollarna på Dalhuggevägen, till nästa städdag.

- BESLUT: Styrelsen träffas 9.45 vid rondellen på städdagen.

- BESLUT: Vägansvarig kollar pris på väggupp eller liknande till novembermötet för att se om vi kan ersätta 

vägpollarna på Dalhuggevägen, till nästa städdag.

- BESLUT: Vi inventerar snöpinnarna på städdagen för att se om vi behöver köpa in nya till nästa höst/

vinter

- BESLUT: Ansvaren justeras lite av ordförande enligt överenskommelse och skickar ut.

- BESLUT: Skapa en beslutslista i excel där det tydligt framgår när beslutet togs och vem som är ansvarig 

samt när det ska vara klart. Sekreterare tar fram denna lista och den ska bifogas alla kallelser till 
styrelsemöten


- BESLUT: Ordförande fixar nya ”grannsamverkanklistermärken” och nya skyltar att sätta upp. 
Klistermärken delas ut i samband med att städdagsschemat delas ut


Vid protokollet Ludovic Björk 

Justeras  Linda Herkommer


