
  
 

 

Allmänt  
Vi som bor inom Dalhuggets samfällighet har e4 gemensamt ansvar för grönområ-
den, vägar och belysningen av dessa. Föreningen har löpande kostnader för under-
hållet, även om vi med gemensamma kraAer försöker minska dessa genom a4 uBöra 
visst arbete på våra städdagar.  

Utöver det löpande underhållet kommer styrelsen a4 arbeta med vägprojektet av 
nedre Dalhuggevägen. Vad det innebär beror helt på vilket alternaEv som röstas fram 
på årsstämman.  
I första hand är det renoveringen av nedre Dalhuggevägen, som är den väg i området 
som är i sämst skick, och vars skick de senaste åren har försämrats. Senare kommer 
även Calle Flygares väg och Marikavägen behöva ytskiktsrenoveras. 

Dalhuggets samfällighet är en relaEvt ”ung” förening, och vi har under de senaste 
åren akEvt arbetat för a4 stärka vår förbä4ringsfond, så a4 den ska komma a4 stå i 
paritet Ell de kommande kostsamma underhållsprojekten. Per den 1/1 2022 uppgår 
fonden Ell 2 138 852 Kr. 

Planering för 2022 
Grönområden  
Fortsa4 arbete med slyröjning och städning kommer ske, främst på våra städdagar.  
Städdagarna under 2022 kommer a4 vara på lördagar. Vi kommer a4 starta upp 
städdagarna klockan 10:00, vid lunchEd grillar vi korv för a4 sedan fortsä4a städda-
gen med de akEviteter som kvarstår och avsluta vid 14:00.  
Vi påminner om a4 fasEghetsägare som fäller träd själv ansvarar för både säkerhet, 
samt för uppröjning eAeråt.  
Under kommande sommar behöver vi åter hi4a frivilliga boende som kan klippa gräs, 
vid vår f.d lekplats (på Marinavägen) samt vid bollplanen i första hand samt även a4 
va4na raba4en i rondellen samt de blomlådor som placeras ut på nedre Dalhuggevä-
gen.  
Stort tack på förhand :ll er som hjälper :ll med a= underhålla och se :ll a= vår 
samfällighet ser fin och trevlig ut! 

Vägar  
Utöver det löpande underhåll och reparaEoner av po4håll kommer styrelsen, under 
2022, primärt a4 planera och driva projektet a4 renovera nedre Dalhuggevägen i en-
lighet med det som beslutas på årsstämman.  
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Belysning och dagva4enbrunnar  

För belysning avser vi a4 under 2022 endast arbeta med löpande underhåll, och Ellse 
a4 trasiga lampor byts ut. För a4 hålla nere kostnaderna byter vi lampor när minst 
tre är trasiga. Sedan något år Ellbaka byts de lampor som går sönder ut med LED-be-
lysning. Vi kommer a4 behöva byta ut armaturerna Ell lamporna på nedre Dalhugge-
vägen Ell armaturer som man kan sä4a LED-lampor i då lamporna på nedre Dalhug-
gevägen är av gammal modell. De4a kan ske 2022 men det kan också ske senare, lite 
beroende på när lamporna ger upp. Vi har Edigare haA e4 eget lager med lampor av 
gammal modell, men dessa är nu slut och därför blir bytet av armaturer nödvändigt. 
Kostnaden för de4a kommer a4 hamna på ca 60 000 kronor. Summan är inte inräk-
nad i år 2022 års budget då vi hoppas a4 nuvarande lampor håller längre än så. 

Dagva4enbrunnarna ska fortsa4 hållas under uppsikt, för a4 eventuell dålig avrin-
ning ska kunna åtgärdas. 

Grannsamverkan  
Grannsamverkan är inget eget ansvarsområde. Styrelsen ser Grannsamverkan som en 
strategi för a4 upprä4hålla både områdets mycket goda kultur såväl som a4 kunna 
minska en del av de löpande kostnaderna.  
En akEv Grannsamverkan är också en betydande förutsä4ning för a4 förebygga in-
bro4. Ensamhet och olycksfall kan även förebyggas genom Grannsamverkan.  
Vi saknar forBarande ”lokala kontaktpersoner”. Välkommen a4 anmäla di4 intresse!  

Ekonomi och budget  
EAer 2021 års resultat har vi kunnat Ellföra vår förbä4ringsfond 218 972 kr vilket är 
mycket bra. Vi har Edigare bedömt a4 vi behöver Ellskjuta förbä4ringsfonden mellan 
200.000-250.000 Kr per år, för a4 kunna bekosta de stora vägrenoveringsprojekt som 
vi ser framöver. 

Budget 2022 

Budget 2022

Intäkter  

ÅrsavgiAer                                  402 000 kr 

Ränteintäkter                                      5 000 kr 

Totala intäkter 2022                                 407 000 kr 

  

DriJkostnader 2022  

El och skötsel av vägbelysning                                    80 000 kr 

Vägar: Snöröjning, sandning och sopning                                  100 000 kr 

Grönområden                                    10 000 kr 

Föreningskostnader                                    10 000 kr 

Totala driAkostnader                                  200 000 kr 

2021: 184 439 kr  

Resultatprognos för 2022                                 207 000 kr 

  



Budgeten bygger på a4 årsmötet beslutar om avgiA på 4000 Kr/år/andel.  
Föreningens inkomster uppgår därmed Ell 402 000Kr för 2022 och med en oföränd-
rad räntesituaEon Ell 5000 Kr. Totalt 407 000 Kr. 

Budgeten har inte tagit med kostnader som kan uppkomma av vägprojektet då de4a 
inte är beslutat när budgeten skrevs. 

På sikt kommer vi a4 behöva genomföra asfaltering av både Calle Flygares väg och 
Marikavägen.  
Om vi klarar oss ifrån oförutsedda investeringar under 2022 kommer förbä4ringsfon-
den, redan Ell nästa år, ha vuxit Ell över 2,3 mkr.  

2022 års utdebitering  
På årsstämman 2021 togs e4 preliminärt beslut a4 samfällighetsavgiAen kvarstår på 
4000 kronor/år/andel. 
 

Ersä4ning Ell styrelseledamöter och suppleanter  
Det har inkommit en moEon gällande ersä4ning Ell styrelsen som styrelsen ställer sig 
bakom. 
På våren föreslås a4 en middag bjuds vid e4 möte, som e4 sä4 a4 samla styrelsen 
inför årets arbete. 

Kommunika:on och informa:on  
Du hi4ar informaEon på föreningens hemsida www.dalhugget.se.  

Du kan nå styrelsen direkt genom a4 maila på info@dalhugget.se  
Adressen går direkt Ell vår sekreterare, som ger övriga berörda besked.  

Med vänlig hälsning/ Styrelsen Dalhuggets samfällighet 

Bilaga:  
• Underhållsplan Dalhugget 2022 

Förbä=ringsfond prognos  

Ingående saldo                              2 138 852 kr 

 Översko=                                 207 000 kr 

Prognos förbä=ringsfond 2022                              2 345 852 kr 
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