
 

 

 

Övergripande resultat 
Även år 2021 har påverkats stort av Covid-19 och vi har få9 lära oss a9 leva med re-
kommenda=oner och restrik=oner.  
2021 års verksamhetsår har främst inneburit löpande underhåll:  

• Vi hade två trevliga städdagar där vi =llsammans i föreningen underhållit 
grönområdena: 

o Vi röjde sly, klippte gräs och va9nade (även utanför städdagarna)  
o By9e ut farthinder och byggde fyra nya blomlådor 

• Vi har en bra samverkan med våra grannar, dock har den strukturerade for-
men av grannsamverkan inte fortskridit under 2021.  

• Styrelsen har under året drivit frågan med kommunen, genom jurist genom 
REV-försäkringen, gällande behovet av renovering av Nedre Dalhuggevägen 

• Vi tackade av Åsa Demander för si9 arbete och engagemang i styrelsen och 
välkomnade in Maria Kjellström som ny vice ordförande  

• Lagat e9 antal po9hål  
• Styrelsen har haT 8 styrelsemöten  
• Flera beslut på årsstämman genom omröstningar  

Året 2021 har varit e9 väldigt speciellt år som har påverkat hela samhället! För oss 
på Dalhugget innebar det, även i år, en framfly9ad årsstämma som =ll slut genom-
fördes utomhus i maj. Styrelsen har få9 genomföra de flesta av styrelsemötena digi-
talt. Vidare så ställde styrelsen in den årliga middagen på restaurang och valde i stäl-
let a9 ha styrelsemiddagen hemma hos styrelsemedlemmen, Shinya, tog med oss på 
en fantas=sk matresa =ll Japan.  
Vi kunde genomföra våra städdagar där vi valde a9 på vårens städdag inte köpa in 
gemensam korv men höstens städdag bjöd på en gemensam korvgrillning.  

Styrelsens prioritering för områdets utveckling har varit a9: 
• fortsa9 driva vägprojektet på nedre Dalhuggevägen  
• fortsä9a sköta om våra grönområden 
• ekonomiskt fokus har varit a9 spara kapital inför kommande vägrenovering 

2021 blev ännu e9 år med översko9 för föreningen och 218 972 kr har kunnat =llfö-
ras Dalhuggets förbä9ringsfond. Kostnaderna uppgick =ll 184 439 kr (jmf 2021 113 
284 kr), en nivå som hamnade strax under den uppska9ade. Vårt kapital (förbä9-
ringsfond) är därför 2 138 852 kr per den 1/1 2022.  
  
Styrelsen har haT 4 ordinarie sammanträden under året samt 4 extra insa9a styrel-
semöten.  

Årsstämman för 2021 fick, på grund av Covid-19, ställas in i mars då föreningen följde 
de rekommenda=oner som Folkhälsomyndigheten kommunicerade. Den 23 maj kun-
de vi dock genomföra årsstämman, den hölls utomhus, hos styrelsens sekreterare.  

Verksamhetsberä9else för år 2021
Dalhuggets samfällighetsförening



På årsstämman hade vi tre mo=oner där styrelsen arbetat fram olika alterna=v som 
medlemmar fick rösta på samt en omröstning gällande Marikaparken. Vill du läsa un-
derlagen för omröstningarna och protokoll från årsstämman kan du läsa det på vår 
hemsida här alterna=v gå =ll Dalhugget.se, Dokument, Årsstämma 2021.  
Följande alterna=v röstades fram och beslutades på årsstämman:  

1. Marikaparken  
Stämman röstade fram a9 Värmdö kommun skulle bekosta a9 riva lekparken.   

2. Mo=on – Farthinder  
Stämman röstade fram a9 blomlådor ska användas som farthinder på nedre 
Dalhuggevägen 

3. Mo=on – Sänkt has=ghet  
Stämman röstade fram a9 vi ska ha en rekommenderad has=ghet på 20 km/h 
i området och a9 skyltar ska sä9as upp  

4. Mo=on – Sänkt årsavgiT  
Stämman röstade fram a9 årsavgiTen kvarstår för 2021.   

Ekonomiskt resultat:  

Grönområden  
Våra städdagar är mycket vik=ga för föreningens välmående, både avseende ekonomi 
och sammanhållning. Vi nätverkar och umgås med varandra medan vi ucör enklare 

Dri9resultat 2021

Intäkter  

ÅrsavgiTer                          398 000 kr 

Ränteintäkter                               5 411 kr 

Totala intäkter 2021                          403 411 kr 

  

Dri9kostnader 2021  

El och skötsel av vägbelysning                             59 531 kr 

Vägar: Snöröjning, sandning och sopning                             90 848 kr 

Grönområden                               7 194 kr 

Föreningskostnader                             26 866 kr 

Totala driTkostnader                          184 439 kr 

2020: 113 284kr  

Årets Dri9resultat 2021                          218 972 kr 

  

FörbäHringsfond  

Ingående saldo                       1 919 881 kr 

Översko9                          218 972 kr 

Utgående förbäHringsfond inför 2021                       2 138 852 kr 

https://dalhugget.se/dokument/?dir=105426


underhållsarbeten. Vi har nu under två år genomfört våra städdagar på lördagar, och 
kommer så a9 göra även under 2022.  
SyTet med städdagarna är:  

• A9 ucöra de arbeten som krävs för a9 samfälligheten uppfyller vårt grönom-
rådesansvar 

• A9 hålla gemensamma ytor snygga och fina  
• En del av den strategiska Grannsamverkan då vi passar på a9 lära känna nya 

och gamla boende och ha det trevligt =llsammans  
• Hålla nere våra underhållskostnader 

Vi vill tacka för 2021 års insatser på våra städdagar! Vi vill även rikta e9 stort tack =ll 
alla er som klippte gräs vid bollplan och va9nade under sommarsäsongen!  
Genom a9 alla bidrar både på och utöver städdagarna så främjas vår gemenskap 
sam=digt som underhållskostnaderna hålls ner – något vi alla mår bra av!  
2021 års kostnad för Grönområden: 7 194 Kr 

Belysning och dagvaHenbrunnar  
2021 års arbete har för belysning endast inneburit löpande underhåll, t.ex. byte av 
trasiga lampor.  
2021 års kostnad för el och skötsel av vägbelysning uppgick =ll 59 531 kr. 

Vägar  
Under 2021 har arbetet inneburit löpande underhåll, som lagning av po9hål.  

Vägprojektet, gällande renovering av nedre Dalhuggevägen, som beslutades vid års-
mötet 2017 har legat =ll grund för det arbete som styrelsen arbetar med.   

Samfälligheten har under 2021 haT en jurist som har drivit ärendet kring vem som 
bär ansvaret, (kommunen eller vi, eller e9 gemensamt ansvar) för a9 samfälligheten 
har e9 omfa9ande behov av renovering av nedre Dalhuggevägen.  
Även Värmdö kommun tog in en jurist som gjorde utlåtandet a9 det inte går a9 påvi-
sa a9 vägens dåliga skick beror på kommunens briscälliga underhåll av VA-nätet. 
Värmdö kommuns besked var a9 de inte kommer hjälpa samfälligheten med renove-
ring av vägen eller ge något ekonomiskt stöd.  
Styrelsen har under hösten/vintern arbetat fram e9 olika alterna=v som samfällighe-
ten har. Underlag kommer a9 presenteras på årsstämman 2022 som medlemmar 
kommer a9 få ta ställning =ll och rösta på. Underlaget kommer a9 publiceras på 
hemsidan innan årsmötet.  

2021 års kostnad för vägunderhåll: 90 848 kr. Denna kostnadspost påverkas främst av 
behov av snöröjning. 

KommunikaRon  
Styrelsen vill passa på a9 påminna om a9 det är via hemsidan som informa=on går 
ut, dock har styrelsen valt a9 även informera via Facebook-gruppen Dalhugget.  
Styrelsen kommer inte a9 föra dialoger via Facebook utan hänvisar då =ll hemsidan 
eller styrelsens e-post.  

Övrigt  
Dalhugget karaktäriseras av ”vänlig omtanke”. De9a betyder a9 vi bryr oss om 
varandra. Vi hälsar på varandra, vi hjälps åt a9 hålla ögonen på grannarnas hus när 
de är bortresta, vi tar ansvar för våra husdjur, vi startar inte motorgräsklipparen just 



när grannen har sa9 sig på uteplatsen för a9 äta middag o s v. – Inget märkvärdigt 
utan just en vänlig omtanke.  

Just nu vore det bra om vi alla sä9er lite extra fokus på: 
• AH sänka has=gheten när vi kör bil i området, för allas säkerhet och trivsel! 

Det finns forcarande en och annan av oss som kör för fort.  
• AH klippa vägrenen utanför den egna tomten samt hålla rent & snyggt i öv-

rigt. Det ger e9 trevligt intryck av e9 välskö9 område.  
• AH samverka med närmaste grannarna, i synnerhet med tanke på a9 motver-

ka inbro9, men även för a9 bibehålla den vänliga kulturen i vårt område.  

Med vänlig hälsning/ Styrelsen Dalhuggets samfällighet
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