
Dalhuggets samfällighetsförening 

Underhållsplan 2023 

Sammanfattning 

Under 2023 avser styrelsen att genomföra en analys av hela områdets vägar. 

Underhåll av diken och rensning av fallna kvistar och träd sedan vintern kommer att stå i 

fokus på årets städdagar. Brunnarna i området kommer också att slamsugas. 

Vägar  

Trafiksäkerhet är viktigt och vi värnar om att alla som rör sig i vårt område känner sig trygga. 

På årsstämman 2021 röstades det fram nya farthinder, dessa har inte fått önskad effekt då 

det tyvärr körs för fort fortfarande. Styrelsen kommer se över vilka alternativ det finns för att 

främja farthållning inom området. Vi ser även att grannar på nedre Dalhuggevägen behöver 

hjälpas åt att vattna blommorna i de blomlådor som placeras ut på nedre Dalhuggevägen. 

Under 2022 blev flera av farthindren påkörda, så det kommer behövas nya, alternativt en 

annan lösning. 

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet under året för att se till att sikten är fri från träd och 

buskar i enlighet med de åtgärder som rekommenderas av Värmdö Kommun. Det gäller 

också växtlighet som skymmer belysningen av våra vägar och trottoarer. Arbetet handlar om 

en aktiv dialog med boende och information om där det finns problem med sikten, men det är 

ett ansvar som var och en behöver ta för växtligheten på sin tomt. Styrelsen vill se åtgärder 

för fri sikt, då vi ej vill ha några olyckor på området som vi skulle kunnat undvika med 

förebyggande arbete. 

Styrelsen avser genomföra en analys av områdets alla vägar för att få en bild av 
underhållsbehov de kommande åren.  

Grönområden  

Utöver det underhåll vi gör årligen kommer vi under 2023 att fortsätta prioritera de 

skogsområden som samfälligheten ska underhålla. Dialogen med kommunen om ansvar 

fortsätter. 

Det löpande underhållet innefattar:  

• Besiktning av grönområdet ska ske minst 2 gånger per år  

• Städdagar (en gång på våren och en gång på hösten)  

• Gräsklippning vecka 20 – 39  

• Vattna rabatten i rondellen samt blomlådor på nedre Dalhuggevägen  

• En gång per år inventera och komplettera redskap i redskapsboden  

Belysning och dagbrunnar 

Kartläggning och numrering av stolpar kommer att genomföras för att underlätta för boende 

att anmäla trasiga lampor. I enlighet med tidigare årsmötesbeslut planerar styrelsen att ta in 

offerter och titta på ett byte av armatur på de äldre lampor som finns på området. 

När det gäller dagbrunnar så kommer dessa att förberedas för slamsugning på städdagen 

under våren. 
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