
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 2 2020 
Datum:  2020-05-18 
Tid:  18.00  
Plats:  Bullandö krog 

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 Joakim Lord

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi - Tillgångar just nu: ca 1,5 MKR

- Kostnader: Flexibumps ca 25 TKR, samt löpande kostnader

- Debiteringen är ej utförd då vi ställde in årsstämman på obestämd 

tid pga Coronapandemin.

- Lite plogning i vinter vilket är bra för ekonomin.

- BESLUT: till kommande styrelsemöten har kassör med sig underlag 

för intäkter, kostnader - budget vs utfall

5. Grönområden - Reflektion vårens städdag

- Många ställde upp på vårens städdag trots rådande pandemi och 

trots avrådan från styrelsen att 70-plussare skulle stanna hemma.

- Vissa saknade korvgrillningen som var inställd pga att undvika 

närkontakt pga Corona

- Pga att vi inte kunde elda på alla eldningsplatser (avrådan för att 

elda) så ligger det lite utspridda rishögar i området nu. Vi tar dessa 
högar med ris i höst.


- BESLUT. Vi behöver påminna om att inte slänga plast, jordhögar etc 
på eldningshögarna. Ordförande lägger upp nyhet på hemsidan och 
tackar för städdagen och påminner om vad som ska läggas på 
rishögarna. Se även mer info i detta ”tack-brev” längre ner på 
punkten ”övrigt”


- Efter städdagen har de nya vägguppen som monterades på 
Dalhuggevägen, justerats så att man kan zick-zacka sig förbi.


- BESLUT: Sekreterare lägger upp vädjan om någon kan tänka sig 
klippa gräset vid bollplanen, på hemsidan.

6. Belysning - Inget nytt att rapportera



Sammanställning av beslut tagna på mötet 
- BESLUT: till kommande styrelsemöten har kassör med sig underlag för intäkter, kostnader - budget vs 

utfall

- BESLUT. Vi behöver påminna om att inte slänga plast, jordhögar etc på eldningshögarna. Ordförande 

lägger upp nyhet på hemsidan och tackar för städdagen och påminner om vad som ska läggas på 
rishögarna. Se även mer info i detta ”tack-brev” längre ner på punkten ”övrigt”


- BESLUT: Sekreterare lägger upp vädjan om någon kan tänka sig klippa gräset vid bollplanen, på 
hemsidan.


- BESLUT: En enig styrelse beslutade att aktivera Samfällighetens rättsskydd för att få en oberoende 
besiktning av nedre Dalhuggevägen. Styrelsen beslutade att vi har 60000 kronor i maxbelopp. Denna 
summa motsvarar en självrisk på 20% av 300000 kronor i arbetstimmar etc för anlitad jurist för att driva 

7. Vägar - Information vägprojekt nedre Dalhuggevägen

- BESLUT: En enig styrelse beslutade att aktivera Samfällighetens 

rättsskydd för att få en oberoende besiktning av nedre 
Dalhuggevägen. Styrelsen beslutade att vi har 60000 kronor i 
maxbelopp. Denna summa motsvarar en självrisk på 20% av 300000 
kronor i arbetstimmar etc för anlitad jurist för att driva frågan mot 
kommunen. Detta enligt den försäkring samfälligheten har hos REV. 
Första målet i frågan är att få till en oberoende besiktning som 
styrker (eller avfärdar) Swecos besiktning av vägen 2016. Ordförande 
och Sekreterare driver frågan och rapporterar till styrelsen löpande. 
Lägsta självrisk är 9300 kr (och max är alltså 20% av 300000 som då 
blir 60000).


- BESLUT: Ordförande och sekreterare kontaktar juristen och aktiverar 
rättsskyddet enligt ovan.


- Det finns ett gäng potthål. BESLUT: Vice Ordförande lämnar 
uppgifter om asfalterare till Vägansvarig så att vi kan fixa hålen.

8. Specialtema

9. Omvärldsbevakning - Vi följer utvecklingen i närområdet. Dels Brunns centrum och 
Vargbacken. Inget nytt att rapportera dock.

10. Grannsamverkan - Lena Lindholm har åtagit sig rollen som 
grannsamverkanssammankallande på Övre Calle flygares väg. Lena 
ersätter Inga-Lisa Andree som flyttat från området.


- Nyinflyttade Maria Kjellström på Marikavägen 9 har visat intresse att 
engagera sig i grannsamverkan. BESLUT: Vice ordförande tar 
kontakt för att se hur Maria kan hjälpa till i grannsamverkan.

11. Hemsidan - Senaste månaden: 39 besökare.

12. Nästa möte 14 september 19-21.

30 november 19-21

25 januari 2021 19-21

13. Övriga frågor - Corona (påminnelse 25e maj)

- Årsstämma 2020 som blev inställd. BESLUT: I informationsbrevet 

(som Ordförande författar) som går ut 25 maj. där vi också tackar för 
städdagen inkluderar vi även att vi har ambitionen att ha en 
årsstämma 2020, där vi planerar ta beslut om 2020 års debitering 
som ambitionen är att debitera ut efter årsstämman. Hänvisa till 
information om kallelsen till årsstämman  på hemsidan (legat där 
sedan i mars när årsstämman egentligen skulle hållits)

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



frågan mot kommunen. Detta enligt den försäkring samfälligheten har hos REV. Första målet i frågan är att 
få till en oberoende besiktning som styrker (eller avfärdar) Swecos besiktning av vägen 2016. Ordförande 
och Sekreterare driver frågan och rapporterar till styrelsen löpande. Lägsta självrisk är 9300 kr (och max är 
alltså 20% av 300000 som då blir 60000).


- BESLUT: Ordförande och sekreterare kontaktar juristen och aktiverar rättsskyddet enligt ovan.

- BESLUT: Det finns ett gäng potthål. BESLUT: Vice Ordförande lämnar uppgifter om asfalterare till 

Vägansvarig så att vi kan fixa hålen.

- BESLUT: Vice ordförande tar kontakt för att se hur Maria kan hjälpa till i grannsamverkan.

- BESLUT: I informationsbrevet (som Ordförande författar) som går ut 25 maj. där vi också tackar för 

städdagen inkluderar vi även att vi har ambitionen att ha en årsstämma 2020, där vi planerar ta beslut om 
2020 års debitering som ambitionen är att debitera ut efter årsstämman. Hänvisa till information om 
kallelsen till årsstämman  på hemsidan (legat där sedan i mars när årsstämman egentligen skulle hållits)


Vid protokollet Ludovic Björk            Justeras  Linda Herkommer


