
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 4 2020 
Datum:  2020-11-30 
Tid:  19.00  
Plats:  Över Teams 

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 -

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning

4. Ekonomi - Ser bra ut. På kontot 1,5 mkr + 300 tkr på kontona. 6 fastigheter 
har inte betalt avgiften. De har fått påminnelse. Potthål och lampor 
och lampor lagade och det har vi fått betala för. Nytt avtal skrivet 
med Ingarö Mark och Väg gällande snöröjning. Samma priser som 
förra året.

5. Grönområden - Inget att rapportera. Städdagen gick bra. Att ha det en lördag 
funkar. Inga kommentarer har inkommit. Vi fortsätter planera in 
städdagar på lördagar med söndagen dagen efter som reserv ifall 
vädret inte håller.

6. Belysning - Två lampor utbytta till starkare lampor mittemot förskolan. Två 
lampor utbytta på Calle Flygares också. Två ytterligare lampor har 
slocknat på Dalhuggevägen. Vi byter ut dem så snart som möjligt 
efter det är så mörkt ute. BESLUT Beslysningsansvarig ser till att de 
blir bytta.

7. Vägar - Status. Grävning för fiber genom vårt område till Vargbacken. De 
använder befintliga rör. De gräver över vägen vid rondellen och där 
CFV och Dalhuggevägen möts. Vi måste hålla ett öga på det som 
asfalterats när de nu i november lagt ner fiber nere vid 
rondellen.Vägansvarig har kontaktuppgifter ifall något händer.


- Status vägprojektet. Ordförande och Sekreterare har haft möte med 
Kommunen samt VTI och juridiskt ombud förra veckan för att få en 
second opinion av vad som ska göras i vägen på Dalhuggevägen. 
VTI ska återkomma med slutsats.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 

- BESLUT Beslysningsansvarig ser till att de trasiga lamporna på Dalhuggevägen blir bytta. 

Vid protokollet Ludovic Björk            Justeras  Linda Herkommer

8. Specialtema - Julbrev - Ordförande skriver ihop ett brev. Viktiga datum i brevet:

Årsstämma förslagsvis 21 mars 15-17

Städdag våren 2021: 24 april 10-14

Städdag hösten 2021: 16 oktober 10-14


- Utvärdering styrelsens arbete 2020

Märkligt år med Corona. Men styrelsen har lyckats få till arbetet på ett 
bra sätt med städdagar, möten och allt arbetet runt om. Det har varit 
bra kommunikation och beslut har kunnat tas. Bra samarbete. 


- Avser samtliga ställa upp för omval? 

Vice Ordförande avser inte ställa upp för omval 2021.

Övriga ställer upp för omval dvs. Kassör, Grönområdesansvarig och 
Väg - och belysningsansvarig.

9. Omvärldsbevakning - Första huset har fått hyresgäster på Seniorboendet Vargbacken. 

10. Grannsamverkan

11. Hemsidan - Inget att rapportera. Få besökare på den. Nyheter pushas även på 
Facebookgruppen Dalhugget.

12. Nästa möte 25 januari 2021 19-21

13. Övriga frågor

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


