
Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  2021-12-06 
Datum:  2021-12-06 
Tid:  19.00  
Plats:  Hos Vice Ordförande 

Kallade: Linda Herkommer, Ordförande 
 Maria Kjellström, 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 - 2,1 MKR i kassan just nu. Fortfarande några få som inte betalt 
avgiften för 2021. Men alla är på gång. Några lampor har lagats 
och därmed har lite pengar gått åt det.

5. Grönområden - Höstens städdag gick bra. Det gick snabbt och grillningen vid 
12.00 blev bra. Bra uppslutning, flera nya grannar var där vilket är 
positivt. Något vi ser att vi kan förbättra är att vid korvgrillningen ha 
en gemensam samling och vara tydlig med vad det är som 
kvarstår att göra.


- Inför nästa städdag behöver vi bygga ytterligare fyra väghinder 
(blomlådor).


- Be om hjälp med att vattna blomlådorna. Inte bara från de närmsta 
grannarna utan att fler kanske kan ha koll.


- Grönområdesansvarig har fixat fästena till snöpinnarna i rondellen.

6. Belysning - Det har bytts ut lampor och vissa lampor tänder sig och släcker sig 
själva lite när de vill. Detta är påpekat till vår leverantör som tittar 
på vad det kan bero på. Nu är tre lampor felanmälda och kommer 
att bytas ut.


- Belysningsansvarig kollar vad det kostar att byta armaturerna på 
lamporna på Dalhuggevägen som nu lyser väldigt svagt.

7. Vägar - Inget att rapportera på det löpande underhållet

- Vägprojektet - Fyra olika offerter mottagna från tre olika 

entreprenörer. Samtliga i styrelsen läser på de olika offerterna och 
ställer frågor via Sekreterare till varje entreprenör ifall något är 
oklart. Vi behöver bereda frågan till årsstämman så att vi kan ha 
olika tydliga förslag för stämman att rösta på.



Sammanställning av beslut tagna på mötet 

- Belysningsansvarig kollar vad det kostar att byta armaturerna på lamporna på 
Dalhuggevägen som nu lyser väldigt svagt.


- Samtliga i styrelsen läser på de olika offerterna och ställer frågor via Sekreterare till varje 
entreprenör ifall något är oklart.


- Vi lägger till att styrelsen söker Ordförande och sekreterare julbrevet. Kassör skriver ut och 
Vice ordförande delar ut innan jul


- Ordförande informerar valberedningen. Information går ut i julbrevet.


Vid protokollet Ludovic Björk            Justeras  Linda Herkommer

8. Specialtema - Julbrev 
- Vi lägger till att styrelsen söker Ordförande och sekreterare. Kassör 

skriver ut och Vice ordförande delar ut innan jul.


- Ansvarsområden per roll 
- Frågan bordlägges till mötet efter årsstämman när ny styrelse är 
vald.


- Avser samtliga ställa upp för omval 
- Väg och beslysningsansvarig ställer upp för omval

- Grönområdesansvarig ställer upp för omval

- Sekreterare ställer inte upp för omval

- Ordförande ställer inte upp för omval


Ordförande informerar valberedningen. Information går ut i julbrevet.

9. Omvärldsbevakning - Bostäderna är på gång i Brunn.

- Open Infra fungerar väldigt dåligt

10. Grannsamverkan

11. Hemsidan - Inte många som besöker vår hemsida. 

12. Nästa möte Styrelsemöte måndagen 31 januari 19-21 2022

Styrelsemöte måndagen 28 februari 19-21

Styrelsemöte torsdagen 19 maj med middag 18-

Styrelsemöte måndagen 26 september 19-21

Styrelsemöte måndagen 21 november 19-21

Årsstämma 20 mars 15-17

Städdag 23 april 10-14

Städdag 15 oktober 10-14

13. Övriga frågor - Arvodesfrågan. Avgående styrelsemedlemmar kommer lämna mo-
tion på hur arvodet skulle kunna se ut framåt.

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


