
 

 

Dalhuggets samfällighetsförening 

 
Protokoll styrelsemöte 

 
Datum: 2022-09-01 

Tid: 19.30-21.00 

Plats: Dalhuggevägen 20 

 

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

 

 
Dagordning 

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

 
2. Val av protokollförare och justerare 

Hanna Svanström valdes till protokollförare och Maria Kjellström till justerare. 
 

3. Genomgång och godkännande av dagordning 
Dagordning godkänd. 

 
4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll 

Tidigare protokoll godkänd. 

 

5. Uppföljning av tidigare beslut 
Inga beslut att följa upp som inte handlar om vägen, och dessa tas upp på punkt 8. 
 

6. Redogörelse Ekonomi  
 
Endast fyra hushåll som inte betalt årsavgiften. Dessa får ytterligare en påminnelse.  
 
Några mindre fakturor har hanterats under sommaren. Totalt finns omkring 2,3 MKR 
på föreningens konton. 

  
 

7. Redogörelse Grönområden 

Eldningsplatser 

Det är inte tillåtet att lämna kvistar och grenar etc på eldningsplatser under året. Det 

är ibland för torrt för att elda vid städdagen, vilket betyder att högarna blir kvar länge 

och det flyttar in djur. Vilket i sin tur betyder att djurens bon inte eldas, och högarna 

blir kvar. Det är endast tillåtet att lämna trädgårdsavfall på eldningsplatserna på 

städdag (förutsatt eldningsförbud inte råder)  



 

 

 
Ansvar skog och mark 
Fortsatt kontakt med kommunen för att få klarhet vilket ansvar föreningen respektive 
kommunen har när det gäller skog och mark på området. Styrelsen önskar 
exempelvis klarhet i vem som har ansvar för att tidigare lekparkens område tas om 
hand. 

 
Städdag 
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  
Vi behöver flytta några brunnar pga att den nya trottoaren ska dras på 
Dalhuggevägen i samband med vägarbetet. Material för detta har kommunen 
levererat efter styrelsens påtryckningar. 
 
Under hösten kommer offerter tas in för slamsugning av brunnar på området. Under 
städdagen förbereds brunnarna. 

 
Vägprojektet 
Vägarbetet planeras för fullt och flera förberedande möten med Skanska, 
kontrakterad leverantör, har genomförts. Skanska uppskattar att arbetet kan ta ett par 
dagar att genomföra. Utöver offererad väg har också ett tilläggsarbete planerats Det 
gäller infarten till området där det ofta blir ett hål i asfalten, där kommer ny asfalt att 
läggas.  
 
Inför arbetet kommer buskar som hänger över tomtgränsen att behöva tas bort på 
Dalhuggevägen. Maskinerna kommer behöva ta sig förbi tätt med vägkant. Inga bilar, 
släp eller annat kan vara på gatan när arbetet ska genomföras. Styrelsen kommer att 
ta dialog med boende där Skanska reagerat på att buskar behöver tas bort/klippas. 
 
Informationsmöte kommer att hållas i Ingarö klubbhus med Skanska den 14 
september kl 19.00. Inbjudan kommer delas ut till boende i brevlådan och genom 
information på hemsidan. Syftet med informationsmötet är för boende att få ställa 
frågor till Skanska om hur arbetet kommer gå till och för att säkerställa att alla boende 
gör det förberedelsearbete som krävs. 
 
Vatten 
Diken har inspekterats och det förs dialog med kommunen och det är kommunen 
som behöver åtgärda dessa. 
 
Gatubelysning 
Kartläggning och genomgång av gatubelysning genomförs under hösten. 

 

9. Omvärldsbevakning 
Inget att rapportera. 

 
10. Grannsamverkan 

Styrelsen sätter upp skyltarna. 
Finns intresse att engagera sig i Grannsamverkan uppmanas boende att kontakta 
styrelsen. 
 



 

 

11. Hemsidan 
Styrelsen undersöker möjlighet till ny hemsida och utökade möjligheter till 
kommunikationskanaler med boende. 

 
12. Övriga ärenden 
 

13. Nästa möte 
Den 6 oktober kl 19-21 preliminärt hos Shinya.  

 
 
14. Mötets avslutande 

Ordförande Ulf Ohlfeldt tackade alla och avslutade mötet.  
 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 Hanna Svanström   Maria Kjellström

    


