
 

 

Dalhuggets samfällighetsförening 
Protokoll  från styrelsemöte nr 2 2018 
 
Datum:  2018-05-28 
Tid:  19.00  
Plats:  Yasuragi Hasselbacken 
 
Kallade: Åsa Demander, Ordförande  

 Linda Herkommer, Vice Ordförande 

 Bertil Jonasson, Kassör 

 Ludovic Björk, Sekreterare 

 Anders Wickström 

 Torsten Nilsson 

 Shinya Sakai 

 

Dagordning Protokoll 

1. Mötets öppnande Mötets ordförande Åsa Demander öppnar mötet. 

2. Ej närvarande Shinya Sakai 

3. Godkännande av dagordning Mötet godkänner dagordning 

4. Ekonomi Bertil:  

- Status - Enligt underlag 4 obetalda och en delbetald avgift 

- Tillgångar per 2/5 1 449 023,05 

5. Grönområden - Status? 

- Behov av åtgärder? 

- Erfarenheter från vårens städdag - Slyröjning funkade bra. Behöver 
nog göras vart tredje år. 

- Det saknas ”gräsklippare”. 

- BESLUT: Shinya har ansvar för att gräsklippningen blir fixad. 

6. Belysning - Status  - Inget att rapportera 

- Behov av åtgärder 

7. Vägar - Status 

- Behov av åtgärder - BESLUT: Torsten kollar varför farthindren delvis 
har tagits bort på Marikavägen. 

- Torsten har pratat med Ingarö Mark & Väg för att se hur det ser ut 
under asfalten. Vi lagar och kollar hur det ser ut samtidigt. De fixar 
även hålen vid guppen. Torsten tar bilder på hur det ser ut. BESLUT 
Ludde lägger ut en blänkare på hemsidan om detta så att personer i 
området vet. Om man tycker att det stör - kontakta Torsten. 

- BESLUT: Linda tar kontakt med Dalhuggevägen 13 för att se vem 
som är ”huvudansvarig” andrahandshyresgäst för att informera om 
parkering på vägen. 



 

 

8. Specialtema - Genomgång av beslutad plan för vägrenoveringen. Inläsning från.  
Årsmötet 2017 en förutsättning för att få till denna punkt 

- Kolla med Ingarö Mark & Väg ifall de kan göra en bedömning 
motsvarande det Sweco gjort. Torsten kollar. Om de inte kan så är 
det en annan konsult. BESLUT: Vi behöver ett protokoll på vad felet 
är och hur det kan/ska åtgärdas. Frentab kan vara ett 
alternativ…Anders kollar lite försiktigt med Frentab om de kan ta ett 
sådant bedömningsjobb. Kan då kosta 50 000 ca i analyskostnader. 
Den som kommer med en en second opinion bör verifiera att det vi 
fått från Sweco stämmer (eller att det inte stämmer). Försöker få till 
så att de eventuellt komma samtidigt som när Mark & Väg är på plats. 

- Vi bör kontrollera ifall BRUNNS vägförening ifall de har juridiskt 
ansvar för att betala vägen. Eftersom arbetet skedde medan vår 
förening fortfarande tillhörde den stora… BESLUT: Anders kollar 
med REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) våra möjligheter där. 

- Kommunen är ansvarig för ledningen och ”reliningen” som gjordes för 
2 år sedan som gjort att vägen torkar och sjunker ihop. Det var vått 
innan för att de hade läckt och Kommunen fixade inte ordentligt. 

- Anders: Man tittar på ifall man ska bygga en damm vid ”Dalhugget” 
(ängen). Vem är ansvarig för dammen? Nåt bolag (oklart vilket) har 
varit där och rekat. BESLUT - Anders kollar med kommunen vad 
som händer och ifall man kan ”samköra” ifall det blir en damm… 

- Vi samlar ALLT som vi har kring detta för att bygga ett case. Även 
bakåt. Vi snackar 5-6 år sedan…Ingen ansvarar just nu. Vi pausar 
denna punkt just nu. 

9. Omvärldsbevakning - Aktuellt i området -  
- Aktuellt i närområdet - Kommunen har tagit över Ingarö IP och ska 

rusta upp. BESLUT Linda lägger ut en liten blänkare om detta på 
hemsidan. 

- Aktuellt i kommunen - Fågelvik, Hedvigsberg och Fagerholm är 
prioriterade områden för kommunen utvecklingsmässigt. 

- Vargbacken - Anders har fått broschyr. Start i höst. Information om 
Vargbacken på hemsidan. BESLUT Linda lägger upp lite 
informationen på hemsidan. 

- Linda lägger även upp lite om Brunns centrum också för info. 
- Behov av åtgärder 

- Ta med till mötet: Några rader om vad som pågår i angränsande 
områden, av intresse för våra medlemmar 

10. Grannsamverkan - Status och aktuellt 
- Saknas fortfarande två lag. 
- BESLUT: Linda Lägg med Styrelsen med som cc vid utskick 

gällande grannsamverkan. 

11. Hemsidan - Allmän status - BESLUT Ludde tar fram ett beslutsunderlag för en 
ny plattform för hemsidan. 

- Chattforum - status Ludde ansvarar för att svara på forumet. 
- Aktuella uppdateringspunkter 

12. Nästa möte 10/9 19-21. 19/11 19-21. 21/1 2019 19-21. 

13. Övriga frågor - Hur gör vi med de som hyr i andra hand gällande välkomnande i 
området? Finns ingen rutin. Tar med till nästa möte 



 

 

14. Avslutning Åsa Demander tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet Ludovic Björk 

 

Justeras  Åsa Demander 


