
 

 

Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll från styrelsemöte 2021-10-06 
 
Datum:  2021-10-06 
Tid:  18.30 
Plats:  Hos Grönområdesansvarig 
 
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 - Saldo: 2 MKR totalt 

- Några årsavgifter inte betalda 

- Nytt avtal för snöröjning Ingarö mark och väg. Lite dyrare, men vi 
kör. 

5. Grönområden - Gräsklippningen har fungerat bra! 

- Reflektion vårens städdag – många försvann lite tidigt, vi tror att 
detta kan bli bättre när vi får till en gemensam korvgrillning. I övrigt 
var det en bra städdag.  

- Parksliden vid eldningsplats Marikavägen – Vi tar det som är ovan 
mark och eldar vid Marikavägselden. 

- Vi pausar frågan om vad vi gör med gamla lekparken. 

6. Belysning - Några lampor trasiga men rapporteringen fungerar och lagas 
regelbundet. Vi fixar de som är trasiga nu eftersom det är nu de 
behövs som mest. Belysningsansvarig beställer byte. 

- Vi behöver åtgärda den överväxta häcken vid på Dalhuggevägen så 
att häcken inte täcker belysningen på gatan, den genererar även en 
risk för gångtrafikanter då det på vissa ställen nästan inte går att gå 
på trottoaren. Vice Ordförande och Ekonomiansvarig pratar med 
husägaren för att se om han kan fixa den. 

7. Vägar - De lagade groparna vid förskolan och på Marikavägen håller. 

- 20-skyltarna har kommit. Vi sätter upp dem på städdagen 

- Vägprojektet – Värmdö kommun kommer inte stå för några 
kostnader. Vi Lägger upp svaret från Värmdö kommuns jurist så att 
medlemmarna får ta del av det. Anledningen till att vi inte driver det 
till domstol är för att vårt ombud inte anser att vi har ett tillräckligt 



 

 

starkt fall. 

- Vi kommer ta in offerter från markföretag för att få uppdaterade 
priser på vad ”renoveringen” av vägen kan kosta. Vi kommer begära 
tre olika offerter från minst tre olika bolag:  

1. Total renovering inklusive dränering. 

2. Ny Asfaltering (ytlig renovering). 

3. Nytt Oljegrus (ytlig renovering).  

Ifall markföretagen har bättre förslag kommer vi givetvis lyssna till 
dessa. Vi är helt enkelt öppna för den absolut bästa lösningen och den 
mest prisvärda. Ambitionen är att ha färdiga offerter att presentera till 
årsstämman 2022. 

8. Specialtema – Planering av 
höstens städdag 

- Städdag 16e oktober. Nu återinför vi korvgrillning. 
- Vi behöver 5 blomlådor. Vi börjar bygga dem på höststäddagen. 

Grönområdesansvarig fixar material. Det som vi inte hinner med fixar 
vi på vårsstäddagen, det är då de kommer sättas upp.  

- 20-Skyltar ska monteras upp 
- Grönområdesansvarig köper korv med bröd 
- I övrigt gör vi det som står på kallelsen till städdagen. 
- Vice ordförande kollar om vi kan hitta nåt rengöringsmedel för 

skyltarna vid infarten till området, så vi kan tvätta dem. 

9. Omvärldsbevakning - Lamporna i skogen på väg ner till skolan är felanmälda. 

10. Grannsamverkan - Tar punkten vid nästkommande möte 

11. Hemsidan - Händer inte så mycket. Få besökare 

12. Kommande möten  
- 29 november 19-21 Hos Ordförande 

13. Övriga frågor - Liten gåva till de som klipper gräs? 
BELSUT: Innan jul får de varsin lite gåva som tack för hjälpen. Vice 
ordförande går runt med gåvorna i samband med att vi delar ut 
julbrevet. 
 

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

 

 

 

Sammanställning av beslut tagna på mötet 

 

- Belysningsansvarig beställer nya lampor för de som är trasiga 
- Vice Ordförande och ekonomiansvarig pratar med fastighetsägaren i kurvan på 
Dalhuggevägen för att få bort häcken eftersom den täcker gatubelysningen 

- Sekreterare lägger upp svaret från Värmdö kommuns jurist gällande vägprojektet 
- Sekreterare fortsätter begära in offerter från markföretag 
- Vice ordförande ger gåva till de som hjälpt till att klippa gräset vid bollplan, i samband 
med att vi delar ut julbrevet. 

 

Vid protokollet Ludovic Björk            Justeras  Linda Herkommer 


