
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 1 2021 
Datum:  2021-01-25 
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 - 2020 sammanfattning: 
- Alla årsavgifter inkomna

- 406 TKR intäkter

- Kostnader 113 TKR

- Resultat 294 TKR

- 1,9 MKR i förbättringsfonden per 31/12 2020

5. Grönområden - Inför kommande städdag behöver vi fundera över ifall vi behöver ta 
in en extern firma för att fixa med röjning i ”mörtviksskogen”.


- BESLUT: Grönområdesansvarig tar kontakt med kommunen 
gällande träd som börjar ”luta” över vägen vid lekplatsen.


- Gällande ”Marikavägslekparken”. BESLUT: Sekreterare gräver i 
offentliga handlingar hos kommunen igen för att ta reda på 
dokumentation gällande lekparken.

6. Belysning - Ser bra ut! En lampa har gått sönder i samband med asfalteringen 
längst ner på Calle Flygares väg i samband med kabeldragning till 
Seniorboendet. Belysningansvarig kollar.

7. Vägar - Den temporära lagningen vid infarten till området är dålig. 
Vägansvarig kollar med Ingarö Mark och väg.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 

- BESLUT: Grönområdesansvarig tar kontakt med kommunen gällande träd som börjar ”luta” över 
vägen vid lekplatsen.


- BESLUT: Sekreterare gräver i offentliga handlingar hos kommunen igen för att ta reda på 
dokumentation gällande lekparken.


- BESLUT: Ordförande återkopplar till medlem som inlämnat motionen att vi bereder frågan.


Vid protokollet Ludovic Björk            Justeras  Linda Herkommer

8. Specialtema - Förberedelser för årsmöte 
- Alla handlingar ska vara färdiga till 15 februari för påseende till sty-

relse. Ordförande mailar ut till respektive för översyn av texten till 
de olika dokument.


- Lokalen går fortfarande inte att boka pga COVID. Ordförande in-
väntar svar från kommunen.


- Styrelsen följer COVID-läget och ser i god tid till att kommunicera 
ut ifall vi flyttar mötet till maj och kör det utomhus


- Motionen som kommit in gällande väghinder 
- BESLUT: Ordförande återkopplar till medlem som inlämnat motio-

nen att vi bereder frågan.


- Återkoppling från valberedning 
- Valberedningen är aktiverad för att titta ersättare till Vice Ordföran-

de. Ordförande är i dialog med Valberedningen. Det finns en kandi-
dat.

9. Omvärldsbevakning - Sanering pågår på gamla ByggOle-tomten

10. Grannsamverkan - Inget nytt att förmedla.

11. Hemsidan - Inte många besök.

12. Nästa möte
- Extra styrelsemöte inför årsmötet (i och med COVID-19) 22 

februari 19.00 via Teams. Sekreterare fixar länk. Mötet har 
två punkter: Var/hur hålls årsmötet samt genomgång av 
motion.


Kommande styrelsemöten 2021: 
29 mars (Konstituerande möte samt planering städdag) 

17 maj 19-21

20 september 19-21

29 november 19-21

13. Övriga frågor

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


