
 

 

 

Dalhuggets samfällighetsförening 
 
Protokoll styrelsemöte 

 
Datum: 2023-02-03 
Tid: 19.00-21.00 
Plats: Teams 
 
Närvarande:  

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

 

Frånvarande: 
 
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. 

 
6. Redogörelse Ekonomi  

 
Föreningen måste momsregistrera sig pga ny lag som trätt i kraft i februari om 
föreningar med omsättning över 80 000 kr.  
 
Totalt finns omkring 1,5 MKR på föreningens konton. 
 
Vi kommer att ändra behörigheten på föreningens konto, så att det alltid är två 
personer som godkänner eventuella transaktioner.  

 
7. Redogörelse Grönområden 

 
Städdagen planeras vid två tillfällen under året som vanligt, en gång under våren och 
hösten. Vårens städdag planeras till den 29 april. I och med den stora mängden snö 



 

 

 

som fallit under vintern så finns det mycket grenar och träd brutna och fallna. Efter 
genomgång i området bedöms ej finnas akuta behov av hantering. Intentionen är att 
kunna elda fallna grenar på städdagen. Viktigt att inte boende fyller på vid 
eldplatserna under året då det skapar problem med djur som flyttar in men också blir 
ett problem om det exempelvis skulle bli eldningsförbud vid tid för städdag. 

 
 

8. Redogörelse Vägar 
 
Fri sikt 
Inom området finns problem med skymd sikt pga buskage och träd, men också för att 
dessa skymmer belysning. Värmdö kommun beskriver åtgärder för att skapa trygghet 

och säkerhet genom fri sikt i bostadsområdet Fri sikt för trafiken - tomtägarens 
ansvar - Värmdö kommun (varmdo.se). Viktigt att alla medlemmar tar ansvar för detta 

och att en god och konstruktiv dialog kan hållas mellan boende så vi tillsammans kan 
åtgärda eventuella risker i vår miljö. Vi vill inte ha några tråkiga incidenter i området 
som vi hade kunnat undvika genom fri sikt. Styrelsen avser lyfta detta som 
informationspunkt på årsmötet. Styrelsen kommer också att prata med jurister på 
REV för rådgörande hur vi kan skapa säkerhet och fri sikt inom området. 
 
Gatubelysning 
Kartläggning och genomgång av gatubelysningen sker under våren, lampor lagas 
löpande. Boende uppmanas kontakta styrelsen vid trasiga lampor. 
 
Brunnar  
Slamsugning hanns inte med innan vinterns antågande men styrelsen avser göra 
detta under våren. 

 
Vägprojektet 
Skanska kommer och förseglar alla skarvar under våren. Detta gjordes ej pga vädret i 
samband med arbetet i höstas/vintras.  
 
Styrelsen undersöker att uppdra åt konsulten Lars-Åce Holm, som gjort ett bra arbete 
i detta, att göra en analys och bedömning av vägen i hela området, med fokus att få 
till en uppdaterad underhållsplan. 
 

 

9. Omvärldsbevakning 
Inflyttning i hyreshusen i Brunn. 
 

10. Grannsamverkan 
Styrelsen sätter upp skyltar på området. 
Om intresse finns 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 

Årsmöte den 19 mars kl 15.00. 
Handlingarna klara. Inga motioner inkomna. 
Kallelsen delas ut senast lördag 4 mars i brevlådorna samt kallelse och handlingar 
publiceras på hemsidan.  

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/gatortorgochallmannaplatser/trafikochsakerhet/frisiktfortrafikentomtagarensansvar.4.5108a8bb16e40e092a3ca8c4.html
https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/gatortorgochallmannaplatser/trafikochsakerhet/frisiktfortrafikentomtagarensansvar.4.5108a8bb16e40e092a3ca8c4.html


 

 

 

13. Nästa möte 
Årsmöte 19 mars kl.15. Plats: Ingarö IF föreningshus. 
Konstituerande styrelsemöte efter årsmöte. 

 
14. Mötets avslutande 

Ordförande Ulf Ohlfeldt tackade alla och avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet   Justerare 
 
 Hanna Svanström   Maria Kjellström 
 
     

   
 
 


