
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll från styrelsemöte nr 4 2019 
Datum:  2019-11-18 
Tid:  19.00  
Plats:  Hos Åsa 

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 Shinya kom in på punkt 8. Punkt 5 togs efter punkt 8.

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi Kassör: 

- Städdag och lampor har betalats 

- IMV (Ingarö Mark och Väg) har höjt priset på snöröjning

- Saknar fortfarande en avgift. BESLUT: Kassör lägger en 

påminnelse för den fastighet som fortfarande inte betalat in 
avgiften.


- I övrigt ser finanserna bra ut.

5. Grönområden - Status: 

- Reflektioner om höstens städdag

- Många dök upp i regnet. Positivt överraskande. Alla högg i. Veckan 

efter eldade några frivilliga.

- Vi har snöpinnar så det räcker just nu.

6. Belysning - Status:

- Två lampor åtgärdade! BESLUT: Belysningsansvarig kollar ifall det 

finns en ”gulare” lampa för Marikavägen istället för den vita som är 
installerad.

7. Vägar - Status:

- Vägansvarig har kollat upp priser för väggupp (istället för pollare). 

Styrelsen tycker att vi bör ta denna fråga (gällande att ersätta 
pollare med farthinder) till årsmötet. BESLUT: Styrelsen förbereder 
förslag som tas fram till årsmötet. Val: ”Okrossbara pollare” vs. 
”mjuka väghinder á la Marikavägen”. BESLUT: Vägansvarig tar fram 
konkreta prisförslag som underlag till beslut av väghinder till möte 1 
2020.


- Gällande Dalhuggevägen: BESLUT: Sekreterare skickar påminnelse 
till Kommunen för att se hur långt de kommit i projektet 
”Dalhuggevägen” för att följa upp de två möten som varit tidigare i 
höst.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 
- BESLUT: Kassör lägger en påminnelse för den fastighet som fortfarande inte betalt in avgift.

- BESLUT: Beslysningsansvarig kollar ifall det finns en ”gulare” lampa för Marikavägen istället för den vita 

som är installerad.

- BESLUT: Styrelsen förbereder förslag tas fram till årsmötet. Val: ”Okrossbara pollare” vs. ”mjuka 

väghinder á la Marikavägen”

- BESLUT: Vägansvarig tar fram konkreta prisförslag som underlag till beslut av väghinder till möte 1 2020.

- BESLUT: Sekreterare skickar påminnelse till Kommunen för att se hur långt de kommit i projektet 

”Dalhuggevägen” för att följa upp de två möten som varit tidigare i höst.

- BESLUT: Samtliga i styrelsen mailar Ordförande senast 30e november gällande respektive områdes 

8. Specialtema - Planering julbrev. Ska innehålla preliminär debitering (oförändrad), 
Vad som har hänt under året för respektive område. Viktiga datum 
2020, datum för när motioner inför årsmötet ska in. BESLUT: 
Samtliga i styrelsen mailar Ordförande senast 30e november 
gällande respektive områdes viktiga händelser 2019.


- BESLUT: Vice Ordförande skickar ut föregående års julbrev till 
samtliga styrelsemedlemmar, för påseende av innehåll


- BESLUT: 2020 års årsstämma beslutas till 22 mars 15-17.

- BESLUT: Städdag våren 26e april 10-14

- BESLUT: Städdag hösten 11 oktober 10-14


- Utvärdering av vårt arbete i styrelsen 2019

- Alla verkar tycka att arbetet i styrelsen fungerar bra.


- Status nästkommande år gällande ifall någon avser att inte 
fortsätta i sin roll. Nyval av Sekreterare och Ordförande. 


- Vi behöver hitta en ny valberedning (tre behövs). BESLUT: Vi skriver 
om detta i Julbrevet samt pratar med grannar ifall intresse finns att 
ingå i valberedningen då nuvarande inte önskar fortsätta. 

9. Omvärldsbevakning - Det har varit inbrott på Ingarö. Uppmana grannar att hålla koll.

- Kommunens utvecklingsprojekt håller vi fortsatt koll på.

10. Grannsamverkan - Se föregående punkt gällande inbrott.

- Ordförande har fått nya skyltar och klistermärken. Klistermärkena 

går ut tillsammans med julbrevet. Vice ordförande sätter upp de nya 
skyltarna. Vice ordförande och Ordförande tar ett separat möte 
gällande att ”återuppliva” grannsamverkan.

11. Hemsidan - Besökare går in när nyheter pushas från Facebook. BESLUT: 
Sekreterare kollar om möjligheter finns att få adminrättigheter till 
Facebookgruppen Dalhugget

12. Nästa möte 27 januari 19.00-21.00 hos Ordförande

13. Övriga frågor - Verksamhetsplansinput behövs inför mötet den 27e januari inför 
åtgärder för 2020. Deadline 10 januari. Skickas till Ordförande. 
Föregående års planer finns på Dalhugget.se.

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



viktiga händelser 2019.

- BESLUT: Vice Ordförande skickar ut föregående års julbrev till samtliga styrelsemedlemmar, för påseende 

av innehåll

- BESLUT: 2020 års årsstämma beslutas till 22 mars 15-17.

- BESLUT: Städdag våren 26e april 10-14

- BESLUT: Städdag hösten 11 oktober 10-14

- BESLUT: Vi skriver om detta i Julbrevet samt pratar med grannar ifall intresse finns att ingå i 

valberedningen då nuvarande inte önskar fortsätta.

- BESLUT: Sekreterare kollar om möjligheter finns att få adminrättigheter till Facebookgruppen Dalhugget


Vid protokollet Ludovic Björk 

Justeras  Linda Herkommer


