
Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 

Ordinarie styrelsemöte nr 300-2017 

Tid: 2017-03-30 kl 19.00 

Plats: Gråhundvägen 112 

 

Mötesdeltagare:  

Thomas Mårding  Gråhundsvägen 134  ordinarie 

Bengt Samuelsson  Gråhundsvägen  132  ordinarie  

Gunnar Lindberg  Gråhundsvägen   96  ordinarie 

Carin Bergfeldt  Gråhundsvägen  112  ordinarie 

Kristina Kjäll   Gråhundsvägen  176  ordinarie 

Åsa Falck   Gråhundsvägen  192  ordinarie 

Per Karlsson   Gråhundsvägen  214  suppleant 

Pontus Hansson  Gråhundsvägen  98  suppleant 

Tommy Enman  Gråhundsvägen  202  suppleant 

   

Mötet öppnades 

Thomas valdes som mötesordförande, Carin som sekreterare och Thomas som justerare. 

Thomas förklarade mötet öppnat.  

Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes vid mötets början. 

Protokoll från styrelsemöte 2017-02-21 

Protokollet kommenterades och godkändes av styrelsen. 

Ekonomi 

Bengt går igenom resultatrapporten. Det är inget anmärkningsvärt angående ekonomin. 

- Vattenavgiften kommer att höjas med 4,1%. 

- Elförbrukningen var -30% under januari-februari. 

- Kabel-TV kostnaden kommer att sänkas från 2017-04-01 med 43%. 

Thomas bekräftar till Larssons Bygg & Allservice AB att de kan börja sopa bort sanden från 

området. 

  



Matavfallshanteringen 

Papperspåsar, påshållare och slaskskrapor ska levereras under vecka 14. Bengt tar emot 

leveransen och Åsa och Carin kommer att dela ut materialet till samtliga hushåll. Första tömning 

av matavfallskärlen kommer att ske 2017-04-10.  

Fler papperspåsar kommer sedan finnas i elgaragen, där samtliga medlemmar kan hämta nya.  

Utebelysning 

Thomas har skrivit en proposition angående modernisering av belysningen som kommer att tas 

upp på årsmötet.  

Årskalender 

Städdag kommer att hållas lördagen 2017-04-22. Garageplan 4 står för korvgrillning, Åsa 

koordinerar detta. Gunnar köper in material till att laga anslagstavlor och färg till planken. 

Gunnar bokar besiktning av lekpark. 

Bengt skickar ut inbjudan till städdagen och årsstämman, dagordning och fullmaktsdokument. 

Höstens städdag planeras 2017-10-21. 

Årsmötet planeras till tisdagen 2017-04-25, kl. 19:00 i Sandåkraskolan. Carin har bokat lokalen. 

Carin kontaktar Länsstyrelsen för att beställa lista på röstlängd. 

Parkering på Gråhundsvägen och Gråhundens gästparkeringar 

En gemensam begäran om ändring av parkeringsreglerna, från alla Norra Sköndals 

samfällighetsföreningar ska skickas till Trafiknämnden.  

Nya skylar med ”Förhyrd parkering” ska sättas upp på samtliga gästparkeringar då de används 

som pendlingsparkeringar. Gunnar köper in fler skyltar. 

Styrelseuppdrag 

Thomas har skrivit en proposition angående förslag på rotation av styrelseuppdrag mellan 

medlemmarna, som kommer att tas upp på årsmötet. 

Klottersanering 

Det finns nytt klotter på avfallstunnan i backen. Gunnar ska titta på det, ta bort och måla över det 

när det är bättre väder. 

Nästa möte: 

Bestäms efter årsmötet med den nya styrelsen.  

Vid pennan:       Justerare: 

Carin Bergfeldt     Thomas Mårding 

Sekreterare       Ordförande 


