
 

 

Dalhuggets samfällighetsförening 

Protokoll från styrelsemöte 2022-03-28 

 

Datum: 2022-03-28 

Tid: 19.00-21.00 

Plats: Nacka Strand 

 

Kallade:  

Ulf Ohlfeldt, Ordförande  

Joakim Lord, Vice Ordförande  

Sebastian Lizak, Kassör  

Hanna Svanström, Sekreterare 

Shinya Sakai, Grönområdesansvarig 

Maria Kjellström, Väg- och belysningsansvarig 

 

  

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

Mötets ordförande Ulf Ohlfeldt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Val av protokollförare och justerare 

Hanna Svanström valdes till protokollförare och Maria Kjellström valdes till justerare. 

 

3. Genomgång och godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordning. 

 

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll 

Mötet godkänner tidigare protokoll. 

 

5. Uppföljning av tidigare beslut 

Beslut om en aktivitetslista för att samla beslut och aktiviteter som är beslutade.  

 

6. Redogörelse Ekonomi 

Kontakter har tagits med Skatteverket för att registrera föreningen som arbetsgivare i 

enlighet med beslutet på årsmötet. Kontakter har också tagits med REV (Riksförbundet 

enskilda vägar) för att rådgöra om tillvägagångssätt så att övergången blir rätt och riktig. 

 

Information om inbetalning av nya årsavgiften kommer att skickas ut till medlemmarna 

under våren. Viktigt att alla medlemmar betalar avgiften i tid. 

 

7. Redogörelse Grönområden 

Vårens städdag kommer att genomföras den 7 maj.  

https://www.revriks.se/?msclkid=ad73a71aaf7711ecae809b3b2af4091f
https://www.revriks.se/?msclkid=ad73a71aaf7711ecae809b3b2af4091f


 

 

Inför städdagen genomförs en inventering av området och vilka insatser som behöver 

prioriteras på städdagen. Information om detta går ut till medlemmarna senast två veckor 

före städdag. 

 

Styrelsen beslutar att kontakt tas med kommunen för att klargöra föreningens ansvar för 

förvaltningen av grönområden inklusive skogsvårdsplan.   

 

8. Redogörelse Vägar 

Styrelsens inriktning är att en projektgrupp behöver skapas där också medlemmar 

engageras när det kommer till vägprojektet och genomförandet av beslutet som fattades på 

årsmötet. Kontakt med konsulten har lämnats över till den nya styrelsen. Styrelsen 

kommer att kontakta kommunen för att ta reda på senaste information från kommunen om 

planerade byggnationer och andra insatser som kommunen planerar i området och 

närområdet. 

 

Fortsatt arbete med att byta ut trasiga lampor och armatur fortsätter löpande. Viktigt att 

medlemmar fortsätter kontakta styrelsen genom info@dalhugget.se med information om 

trasiga lampor så att dessa kan lagas eller bytas. 

 

9. Omvärldsbevakning 

Styrelsen kommer aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att ha koll på vad som händer 

och sker i närområdet eller i aktuella frågor. 

 

En bakluckeloppis kommer att arrangeras vid parkeringen intill Kaninburen, Brunns 

skola, den 24 april. 

 

10. Grannsamverkan 

Styrelsen beslutar att de skyltar som finns kommer att sättas upp. Styrelsen undersöker 

vidare mer information om vad som krävs för strukturera upp Grannsamverkan. Viktigt att 

det grundar på ett intresse från medlemmarna. 

 

11. Hemsidan 

Uppdateringar utifrån ny styrelse och beslut på årsmötet behöver göras på hemsida och i 

mallar. Styrelsen undersöker möjligheten att utveckla hemsida, mallar och information. 

 

12. Övriga ärenden 

Styrelsen beslutar undersöka vem som är ansvarig för den tidigare lekparken på 

Marikavägen och möjligheten att göra något bättre av området. 

 

13. Nästa möte 

17 maj kl 19-21 på Marikavägen 9. 

 

14. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

mailto:info@dalhugget.se


 

 

Vid protokollet Hanna Svanström  Justeras Maria Kjellström 

 


