
Protokoll  

Dalhuggets samfällighetsförenings årsstämma  

lördag den 17 mars 2018 kl 15.00 

i Brunns skolas matsal 
1. Val av ordförande för årsmötet 

Åsa Demander, sittande 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Val av sekreterare 

Thomas Wester 

4. Val av två protokolljusterare 

Jan Christersson, Dalhuggevägen 13.  

Henrik Ubbe, Calle flygares väg 25.  

5. Verksamhetsberättelse 2017 

Presenterades av ordförande. 

Godkännes.  

6. Ekonomisk berättelse 2017 

Presenterades av kassör. 

Överskottet för 2017 blev 262 889 kr. Totalt kapital vid årets slut är 1 139 880 kr. 

Godkännes 

7. Revisionsberättelse 2017 

Presenterades av ordförande.  

Godkännes 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 

Ja 

9. Motioner: 

a.  Motion om bollplanen från Styrelsen 

Vid förra Årsmötet beslutades att Styrelsen ska undersöka kostnaden för att återställa bollplanen till 

användbart skick. 

Styrelsen har begärt in och fått en offert på ca 60 000 kr för att återställa bollplanen. 

Styrelsens förslag är att renovera hela ytan, men att halvera ytan för bollplanen och reservera den andra 

halvan för 1-2 boule banor. Samt fast bord och bänk. Totalt beräknas kostnaden bli ca 70 000 kr. 

Efter diskussion kom förslag att lägga en annan yta är grus för att få en allsidig plan. Men kostnaden för det 

är okänd vid mötet och för att inte fördröja arbetet så beslutades det att bifalla styrelsens förslag.  

Motionen antogs. 

10. Godkännande av Verksamhetsplan 2018 

a. Verksamhetsplan 2018 

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: 

Hantera gräsklippning under sommaren vid lekplatsen och bollplanen. 

Rusta upp bollplanen enligt antagen Motion 

Vägar 

Under året kommer dellagningar av lokala sänkor att genomföras. När detta görs kommer 

bärlagret att synas och vara underlag för den framtida renoveringen av Nedre 



Dalhuggevägen. 

Endast akuta problem kommer att åtgärdas. 

Betongsuggorna mot Entrepenadvägen ska återställas. 

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 2018 

Godkännes 

11. Förslag till utgifts- och inkomsstat: 

- Fastställande av debitering för år 2018: 

Beslutades att ändra årsavgift till 4000:- per andel. 

 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Ordförande: Åsa Demander, omval 2 år 

Sekreterare: Ludovic Björk, nyval 2 år. Calle flygares väg 33 

Belysningsansvarig: Anders Wickström, nyval  1 år. Dalhuggevägen 22 

Grönområdesansvarig: Shinya Sakai, omval  1 år 

Vägområdesansvarig: Torsten Nilsson, omval på 1 år 

 

Kvarstår: 

Vice ordförande: Linda Herkommer, 1 år 

Kassör : Bertil Jonasson, 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, kontaktpersoner i området. 

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

Det finns 9 stycken delområden inom Dalhugget. Av dessa har 6 stycken fått en områdesansvarig. 3 stycken 

områden saknar ansvarig. Flera förslag på ansvariga fördes fram. Linda kontaktar dessa, så det finns goda 

chanser att nu få igång Grannsamverkan på riktigt. 

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. 

Avgående Sekreterare, Thomas Wester, och Belysningsansvarig, Charlotte Nygren, avtackades av Ordförande 

med tal och blomster. 

 



Mötesekreterare  Justeras  Justeras 

   

Thomas Wester  Jan Christersson Henrik Ubbe 

  

 



Närvarolista  

Bertil Jonasson Dalhuggevägen 10 

Ludovic Björk Calle flygares väg 33 

Kenneth Frejd Calle flygares väg 6 

Linda Herkommer Dalhuggevägen 4 

Krister Borg Ulla Bareksten Marikavägen 10 

Henrik Ubbe Calle flygares väg 25 

Torsten Nilsson Dalhuggevägen 5 

Gunvor Bergquist Calle flygares väg 31 

Gunbritt Vallund Dalhuggevägen 30 

Charlotte Nygren Dalhuggevägen 36 

Jan Christersson  Dalhuggevägen 13 

Åsa Demander Dalhuggevägen 1 

Thomas Wester Dalhuggevägen 2 

 


