
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 3 2020 
Datum:  2020-09-14 
Tid:  19.00  
Plats:  Marikavägen 11 

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

- Småkostnader: Styrelsens middag, hemsidan, Vattenfall

- Ingarö Mark och väg kommer skicka nytt kostnadsförslag för 

sandning/skottning. Avgiften kommer med all sannolikhet att höjas

5. Grönområden - Status: Mycket sly vid eldningsplatserna. Kan bli jobbigt att röja 
inför eldningen på städdagen.


- BESLUT Vi flyttar städdagen till LÖRDAGEN den 10 oktober 10-14. 
Återvinningen vid Ekobacken är öppen då. 


- STÄDDAGEN: Sly behöver röjas mellan baksidorna på Calle 
flygares väg och Dalhuggevägen samt i ”Mörtviksskogen”, bakom 
husen på Dalhuggevägen mot Mörtviksvägen


- Vi ber de med släp som kan lånas ut anmäla det inför städdagen till 
Shinya


- Behov av någon som kan hantera en röjsåg med klinga. 
Skyddsutrustning krävs. Efterfråga i kallelsen till städdagen.


- Annars ”det vanliga” på städdagen: Snöpinnar, bort med väggupp 
och småpyssel


- Knytispaus a la Corona klockan 12.00 vid lekplatsen för den som 
vill. OBS - man ta med allt själv som man vill äta/dricka. Vi tänder 
grillen, men utifrån COVID får alla ta med sina saker själva (inkl 
ketchup etc)

6. Belysning - Belysning på Calle flygares vid Marikavägskorsningen är släckt 
sedan ett bra tag tillbaka. Ingen åtgärd då det bara är en lampa och 
det är inte ekonomiskt försvarbart att bara byta en.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 

- BESLUT Vi flyttar städdagen till LÖRDAGEN den 10 oktober 10-14.

- BESLUT: Vice ordförande kollar i sitt nätverk ifall vi kan få tag på ”fakta” gällande vad som kan passa vårt 

område bäst för väghinder. 

- BESLUT - Ordförande ber Vägansvarig kolla ifall vi behöver rensa dagbrunnar till VÅRENS städdag.

- BESLUT Grönområdesansvarig scannar in papperskartan över alla dagbrunnar och skickar till styrelsen

- BESLUT: Lekparken börjar förfalla. Kommunen är ansvarig. Kassör kollar om han hittar rätt ansvarig. 

Vid protokollet Ludovic Björk            Justeras  Linda Herkommer

7. Vägar - Dialog med kommunen gällande vägprojekt samt info kring jurist. 
Kommunen har ännu inte svarat på juristens mail (varav det första 
mailades i maj), trots två påminnelser. Fortsättning följer… (edit: 
Juristen har nu fått tag i kommunen via telefon.)


- Vägguppen - Det har kommit in klagomål på de nya vägguppen på 
Dalhuggevägen. De påstås ge sprickor i husen när folk kör för fort 
över dem (?) samt att man ifrågasätter varför det sätts upp gupp 
där vi måste skruva i vägen. Vi bordlägger frågan till nästa möte. 
BESLUT: Vice ordförande kollar i sitt nätverk ifall vi kan få tag på 
”fakta” gällande vad som kan passa vårt område bäst. 


- BESLUT - Ordförande ber Vägansvarig kolla ifall vi behöver rensa 
dagbrunnar till VÅRENS städdag.


- BESLUT Grönområdesansvarig scannar in papperskartan över alla 
dagbrunnar och skickar till styrelsen

8. Specialtema - Se punkt 5 Grönområden - höstens städdag

9. Omvärldsbevakning - Inget att rapportera

10. Grannsamverkan - Ungdomarna som hänger vid lekparken vid Marikavägen. Det har 
varit störande för de närmsta grannarna. Flera grannar har 
engagerat sig och gått ihop och pratat med ungdomarna. Polisen 
säger att det är helt ok att ringa dem om man störs. 

11. Hemsidan - Senaste månaden: 2 besökare (tveksamt om det stämmer, men det 
är va statistikprogrammet säger).

12. Nästa möte 30 november 19-21 - Hos ordförande

25 januari 2021 19-21

13. Övriga frågor - Lantmäteriets möte om ledningsrätt - Skanova har begärt lednings-
rätt enligt ledningsrättslagen i Calle flygares väg för att dra fiber i 
Calle flygares väg. Brevet från Lantmäteriet hänvisar dock till fas-
tighetsägaren till BRUNN 1:1, vilket inte är samfälligheten, utan 
kommunen. Ordförande kommunicerar med Lantmäteriet för att få 
klarhet vad detta betyder rent praktiskt och hur det påverkar oss.


- BESLUT: Lekparken börjar förfalla. Kommunen är ansvarig. Kassör 
kollar om han hittar rätt ansvarig.

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


