
Protokoll  

Dalhuggets samfällighetsförenings årsstämma  

söndag den 19 mars 2017 kl 15.00 

i Brunns skolas matsal 
1. Val av ordförande för årsmötet 

Åsa Demander, sittande 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

Fyra punkter lades till under punkten Övriga frågor. En sent inkommen motion samt tre övriga punkter, 

3. Val av sekreterare 

Thomas Wester 

4. Val av två protokolljusterare 

Anna-Stina Björkman, Calle flygares väg 39.  

Henrik Ubbe, Calle flygares väg 25.  

5. Verksamhetsberättelse 2016 

Presenterades av ordförande. 

Under punkten diskuterades om hur Snöröjning handlas upp och utförs. 

Ordförande informerade om att ingen upphandling sker, utan snöröjning utförs av Steffansson på löpande 

räkning och efter hans gottfinnande. Styrelsen är nöjd med arrangemanget och vi tror inte att vi kan få det 

bättre och billigare av någon annan entrepenör. 

Godkännes.  

6. Ekonomisk berättelse 2016 

Presenterades av kassör 

Godkännes 

7. Revisionsberättelse 2016 

Presenterades av ordförande  

Godkännes 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 

Ja 

9. Motioner: 

a.  Motion om grannsamverkan 

Eftersom Grannsamverkan har en egen punkt under Övriga frågor, föreslår Ordförande att motionen flyttas 

till den punkten. 

b.  Motion om bollplanen 

Mötet beslutar att: 

1. Styrelsen undersöker kostnaden för att återställa bollplanen. 

2. Styrelsen ska sätta upp hinder så att bilar inte kan parkera på bollplanen. Detta finns redan i 

verksamhetsplanen. 

3. Styrelsen tar kontakt med dagis och informerar att parkeringsförbud gäller på bollplanen. 

c.  Motion om trädfällning 

Styrelsen informerar om den skogsvårdsplan som finns och gäller ”våra” skogar. För övriga skogsområden 

gäller kommunens regler. Motionen avslås. 

d. Motion om årsavgiften 

Motionen yrkar att årsavgiften inte ska höjas till 4000 kr, enligt styrelsens förslag.  

Styrelsen presenterade varför den anser att höjningen ska genomföras, samt presenterade de 

undersökningar som har utförts på Nedre Dalhuggevägen.  



Målet med höjningen är att samla kapital för att kunna göra en renovering inom 5 år. 

Motionen avslogs. 

10. Godkännande av Verksamhetsplan 2017 

a. Verksamhetsplan 2017 

1 Underhåll och förbättringar. 

Åsa Demander redogör för förbättringsförslag under 2017. 

Grönområden 

Två planerade städdagar under året är planerade. På våren och hösten. 

De aktiviteter som är prioriterade är: 

Undersöka kostnad för renovering av bollplanen. 

Hantera gräsklippning under sommaren vid lekplatsen och bollplanen. 

Vägar 

Fokus kommer att vara på förstudie av att åtgärda Nedre Dalhuggevägen för att skapa 

bästa möjliga underlag för kommande beslut. 

Endast akuta problem kommer att åtgärdas. 

Sätta upp P information på allmänna parkering, samt P-förbud vid bollplanen. 

Belysning och dagvattenbrunnar 

Under året planerar vi bara normalt underhåll. För att begränsa kostnaderna för 

lampbyten görs dessa när flera lampor gått sönder. 

Dagvattenbrunnar kommer att gås igenom och rensas. 

Grannsamverkan 

2 Ersättning till Styrelse och suppleanter. 

Ordförande, vice Ordförande, Kassör och Sekreterare har reducering av årsavgift med en 

hel avgift. 

Ansvariga för väg, belysning och grönområde har reducering av årsavgift med en halv 

avgift. 

Styrelsen har rätt till en middag under året. 

b. Godkännande av Verksamhetsplan 2017 

Godkännes 

11. Förslag till utgifts- och inkomsstat: 

- Fastställande av debitering för år 2017: 

Beslutades att ändra årsavgift till 4000:- per andel. 

 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Vice ordförande: Linda Herkommer, omval 2 år 

Kassör : Bertil Jonasson, omval 2 år 

 

Belysningsansvarig: Charlotte Nygren, omval  1 år 

Grönområdesansvarig: Shinya Sakai, omval  1 år 

Vägområdesansvarig: Torsten Nilsson, nyval på 1 år 

 

Kvarstår: 

Ordförande: Åsa Demander, 1 år 

Sekreterare: Thomas Wester, 1 år 

Ordförande och kassör utgör firmatecknare i förening 

 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

Revisor: Mats Blomberg, Omval 1 år 

Revisorssuppleant: Åsa Lilja, Omval 1 år 



14. Val av valberedning 

Jan Christersson, sammankallande, Ola Norberg, kvarstår. Henrik Ubbe kvarstår. 

15. Övriga frågor 

a. Grannsamverkan, rapport från utbildning hos Polisen 

Ordförande rapporterade om att Linda Herkommer har gått utbildning om Grannsamverkan hos polisen. 

Informerade även förutsättningar för hur vi kan komma vidare med det i vårt område. 

b. Grannsamverkan, kontaktpersoner i området. 

Ordförande informerade om hur en områdesindelning kan se ut och om hur många konyaktpersoner behövs. 

Ett flertal personer anmälde intresse. 

c. Motion om farthinder på Marikavägen 

Motion om att få farthinder mellan Marikavägen 2 och 4.  

Motionen bifölls och styrelsen uppmanas att komma med ett förslag. 

d.Vägbommen mot G:a Brunnsvägen 

Diskussion om hur en mer permanent avstängning kan se ut. Dagens ”suggor” fungerar inte. 

Inget beslut. 

e.Blomurnor på Dalhuggevägen 

Diskussion om blomurnor på Dalhuggevägen. Inget beslut. 

f.Information från kommun. 

Anders Wickström informerade om att kommun underöker möjlighet om att anlägga en damm på 

”Dalhuggegärdet”. 

16. Information om var stämmoprotokoll skall finnas tillgängligt. 

Mötet beslutade att protokollet skall finnas tillgängligt på hemsidan och informationstavlan inom två veckor 

17. Mötet avslutande: Åsa Demander tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Mötesekreterare  Justeras  Justeras 

   

Thomas Wester  Anna-Stina Björkman Henrik Ubbe 

  

 



Närvarolista  

Bertil Jonasson Dalhuggevägen 10 

Gustav Carlsson Marikavägen 29 

Anna Stina Björkman Calle flygares väg 39 

Mats Björkman Calle flygares väg 39 

Kerstin Eriksson Marikavägen 26 

Anders Fredriksson Marikavägen 13 

Krister Borg Ulla Bareksten Marikavägen 10 

Henrik Ubbe Calle flygares väg 25 

Torsten Nilsson Dalhuggevägen 5 

Niclas Ljunggren Marikavägen 29 

Inga-Lisa André Calle flygares väg 26 

Gunvor Bergquist Calle flygares väg 31 

Mikael Balck Dalhuggevägen 23 

Danne Westberg Dalhuggevägen 32 

Gunbritt Vallund Dalhuggevägen 30 

Stina Ehrling Calle flygares väg 14 

Börje Johansson Marikavägen 21 

Ulf Ohlfeldt Dalhuggevägen 20 

Charlotte Nygren Dalhuggevägen 36 

Jan Christersson  Dalhuggevägen 13 

Åsa Demander Dalhuggevägen 1 

Thomas Wester Dalhuggevägen 2 

Karin Lindblad Marikavägen 9 

Anders Wickström Dalhuggevägen 22 

Ola Norberg Calle flygares väg 24 

 


