
Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 
Ordinarie styrelsemöte nr 2-2017/18 

 Tid: 2017-05-09 kl 19.00 

 Plats: Gråhundsvägen 134 

Mötesdeltagare: 
 Gunnar Lindberg Gråhundsvägen   96  ordinarie 

 Carin Bergfeldt  Gråhundsvägen 112  ordinarie 

 Stefan Nordin  Gråhundsvägen 116  ordinarie 

 Bengt Samuelsson Gråhundsvägen 132 ordinarie 

Thomas Mårding Gråhundsvägen 134  ordinarie 

Stig Eriksson  Gråhundsvägen 182  ordinarie 

 Åsa Falk  Gråhundsvägen 192 suppleant 

 Tommy Enman  Gråhundsvägen 202 suppleant 

 Per Karlsson  Gråhundsvägen 214 suppleant  

Mötet öppnas 

 Valdes Thomas Mårding som mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Valdes Stig Eriksson 

till sekreterare för mötet. 

Godkännande av dagordning 

 Dagordning fastställdes vid mötets början. 

Protokoll från konstituerande möte 2017-04-25 

 Protokollet godkändes av styrelsen 

Ekonomi 

Bengt gick igenom de senaste förändringarna. Kostnaden för vatten höjd med 4,1 % fr.o.m. 1 januari 2017. 

Kostnaden för el sänkt med 30 % för jan-febr. Kostnaden för kabel-TV sänkt fr.o.m. 1 april med 43 %. 

Till Marginalen Bank har vi nu fört sammanlagt 950.000 kr för att skyddas av statliga insättningsgarantin. 

Matavfallshanteringen 

Vi bokar om hämtningsintervallerna för ”gamla sophämtningen” till var fjortonde dag. Bengt handlägger. 

Utebelysning 

Kontaktman från styrelsen till gruppen som håller i moderniseringen av belysningen blir Thomas. 

Anslagstavlorna 

Nedre anslagstavlan renoverades på städdagen, den övre tar vi på höstens städdag. 

Nya gästparkeringsskyltar 

Gunnar beställer nya till de resterande platserna. Ej under tak. Text ”hyrd parkering”. 

Klottersanering 

Upptäckt klotter har sanerats. Svårt att sanera vid garagegavel i garagegrupp 3. 

Plattsättning 

Stickan ritar upp plattsättningsområdet vid övre sophämtningsplatsen. 

Maillista 

Per jobbar fram en maillista med hjälp av ”alias” för att underlätta framtida ändringar. 

 



Infoskyltar 

Thomas kollar med ett skyltföretag vad som kan göras. 

Staket 

Då fråga uppstått om hur staket kan och får utföras vill styrelsen klargöra att staket skall uppföras med 

viss luftspalt mellan bräderna samt till en maximal höjd av 180 cm. Staketen skall gå rakt ut längs 

tomtgräns och avslutas vid tomtgräns mot allmänning. 

Laddning EL-bilar 

För att medlemmar skall få ladda en elbil i eget garage krävs att förbrukningen mäts via egna elmätaren. 

Vi kollar med andra föreningar och nätföretaget mm om det finns förslag på utformning av mätare. 

Trädgårdsförslag 

Synpunkter skall lämnas till Åsa för sammanställning.  

Mötesplanering 

 Nästa möte 15 juni kl 19.00 hos Bengt Samuelsson, Gråhundsvägen 132. Per mailar ut mötestiden. 

Vid pennan:   Justeras: 
 

 

Stig Eriksson   Thomas Mårding 


