
 

 

Dalhuggets samfällighetsförening 

 
Protokoll styrelsemöte 

 
Datum: 2022-05-16 

Tid: 19.00-21.00 

Plats: Marikavägen 9 

 

Närvarande:  
Ulf Ohlfeldt, Ordförande 
Sebastian Lizak, Kassör 
Hanna Svanström, Sekreterare 
Shinya Sakai, Grönområdesansvarig 
Maria Kjellström, Väg- och belysningsansvarig 

 

Anmält förhinder: 
Joakim Lord, Vice Ordförande 

 

 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Ulf Ohlfeldt hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 
2. Val av protokollförare och justerare 

Hanna valdes till protokollförare och Sebastian Lizak till justerare. 
 

3. Genomgång och godkännande av dagordning 
Dagordning godkänd. 

 
4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll 

Tidigare protokoll genomgången och godkänd. 

 
5. Uppföljning av tidigare beslut 

Inga beslut att följa upp. 

 
6. Redogörelse Ekonomi  

 
Avgiften från boende har börjat komma in. Sista dag att betala avgiften är 31 maj. 
Inga större betalningar har skett den senaste tiden.  
 
Totalt finns 2,1 MKR på föreningens konton. 

  
7. Redogörelse Grönområden 

Gräsklippning 

Styrelsen kommer inom kort att lägga upp information om schema för gräsklippning 

av gräsytan vid fotbollsplanen. Uppgiften består i att under en period av två veckor 

ansvarar för att klippa gräsmattan vid 1-2 tillfällen, tar omkring 2-3 timmar att klippa. 

Gräsklippare finns i förrådet och mer information ges till er som anmält er. 



 

 

 
Städdag 
Städdagen gick bra trots att vädret inte var med oss. Allt planerat kunde genomföras 
förutom gatumålning som kvarstår. Detta behöver göras under våren. Städdagen i 
höst blir preliminärt den 22 oktober. Vid eventuellt regnigt väder kan det komma att 
flyttas till den 23 oktober. Mer information kommer under hösten. 
 

8. Redogörelse Vägar 
Brunnar  
De behöver slamsugas uppskattningsvis var tredje år. Styrelsen undersöker med 
olika leverantörer med mål att få till en slamsugning av brunnarna under året. I 
samband med städdagen görs brunnarna i ordning för slamsugning. 

 
Väghinder  
Blomlådorna är utplacerade på Dalhuggevägen. Styrelsen uppmuntrar grannarna på 
Dalhuggevägen att vattna växterna i lådorna. Dessa väghinder ska placeras med ett 
visst avstånd både mellan hindren och tillgänglig körbredd på vägen. Dialog mellan 
grannarna behövs för att placeringen av lådorna både ska fungera för hushåll i 
närheten och uppfylla sin funktion som farthinder. 

 
Vägprojektet 
Sju förfrågningar har skickats iväg till olika leverantörer, Skanska, Peab Asfalt (1), 
Svevia, NCC, Beab Mark, Ingarö väg och mark samt Peab Asfalt (2). Offerter har 
inkommit från två leverantörer; Skanska och Svevia. Offerterna bedöms kvalitativt 
likvärdiga så styrelsen kommer fatta beslut utifrån lägsta pris. Skanskas offert är lägst 
i pris på 459 000 kronor (inkl. moms), dock beräknas en prognoskostnad på 600 000 
kronor för marginal för eventuella oförutsedda kostnader. 

 
När beslut fattats kommer styrelsen bjuda in till ett informationsmöte där frågor om 
vägprojektets genomförande kan ställas till Lars- Åke och den kontrakterade 
leverantören. Detta kommer att ske i början av juni. Inbjudan kommer att läggas i 
brevlådan och minst fem hushåll behöver vara anmälda för att vi ska genomföra 
mötet. Om det är färre än fem så kommer de anmälda få skriftliga svar på sina frågor 
istället.  

 
Styrelsen avser att engagera fler grannar i projektet med vägen. Det kommer att 
startas en grupp som arbetar med vattenfrågan kopplat till områdets diken. Det finns 
också behov av juridisk kompetens för rådgörande, så om någon är jurist är hen mer 
än välkommen kontakta styrelsen. 

 

9. Omvärldsbevakning 
De planer som tidigare kommunicerats på kommunens hemsida, fortsätter hemsida. 
Styrelsen har beslutat att hänvisa frågor om detaljplaner och planering i området 
direkt till kommunens hemsida där mest uppdaterad information finns. 

 

10. Grannsamverkan 

Styrelsen uppmanar fortfarande boende att höra av sig till styrelsen om intresse finns 

att fortsätta utveckla grannsamverkan. Skyltar kommer att sättas upp i området. 

 
11. Hemsidan 

Styrelsen undersöker nya lösningar för hemsida, lagring av dokument och mer 
moderna kommunikationsvägar med grannar i området.  
 

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering.4.5108a8bb16e40e092a3a8e2c.html


 

 

12. Övriga ärenden 
För trafiksäkerhet och ljus viktigt att alla boende sköter om buskar och klipper ner 
dessa. Det ligger i allas intresse. 

 

13. Nästa möte 
Torsdag 25 augusti kl 19-21 Dalhuggevägen 20. 

 
 
14. Mötets avslutande 

Ordförande Ulf Ohlfeldt tackade alla och avslutade mötet.  
 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 Hanna Svanström   Sebastian Lizak 


