
Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 
Ordinarie styrelsemöte nr 3-2017/18 

 Tid: 2017-06-15 kl 19.00 

 Plats: Gråhundsvägen 132 

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 föregående möte 2017-05-09 

 Protokollet godkändes av styrelsen. 

Ekonomi 

Bengt gick igenom de senaste förändringarna. Efter små justeringar skiljer sig nu boksluten för 2016 och 

2017 med endast 1.232 kr. 

Matavfallshanteringen 

Hämtningsintervallerna för ”gamla sophämtningen” har ändrats till var fjortonde dag. Dock sämre 

uppslutning kring sortering av matavfall. F.n. kastas c:a 21 % i matavfallsbehållaren mot önskade 

50 %. Vi skriver en uppmaning att förbättra sorteringsstatistiken vilket ger mycket bra utfall  

ekonomiskt eftersom hämtningen av matavfall är gratis. 

Utebelysning 

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

Anslagstavlorna 

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

Nya gästparkeringsskyltar 

Gunnar har beställt och monterat de nya skyltarna till de resterande platserna. Ej under tak. Text ”hyrd 

parkering”. Thomas håller kontakt med ett bevakningsbolag som eventuell kan hjälpa oss att hålla 

våra gästparkeringsplatser fria från ”infartsparkerare”. 

Klottersanering 

Våra sopkärl blir ofta föremål för klotter.  

Plattsättning 

Stickan har ritat upp plattsättningsområdet vid övre sophämtningsplatsen och överlämnat skissen till 

en entreprenör som förhoppningsvis kommer att utföra arbetet före sommaren (under vecka 26). 



 

 

Maillista 

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

Infoskyltar 

Thomas träffar ett skyltföretag för att se vad som kan göras. 

Staket 

Diskuterades nyuppförda staket/plank som inte håller sig inom våra och kommunens regler. 

Thomas skriver till fastighetsägaren och förklarar vad som gäller. 

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. 

Bengt informerade om hur man i hans sons bostadsrättsförening gått tillväga för att installera mätare. 

Stefan kollar med kommunen hur dom gör. 

Trädgårdsförslag 

Konsulten har bett att få utsträckt tid till hösten vilket beviljats. 

Gräsklippning 

Den dåliga gräsklippningen har diskuterats med Nicklasson som lovat bättring. Stig kollar med Pontus 

För att få grepp om avtalet dvs vad säger avtalet om när klippning skall verkställas. 

Eldning inom området 

Vid en fastighet har eldning skett till obehag för och utan hänsynstagande till grannar. Vi kollar med 

kommunen vad som gäller. Stefan handlägger. 

Kvarstående stubbar 

På baksidan av fastigheterna Gråhundsv. 152 o 154 finns kvarstående stubbar som skall tas bort. 

Stickan handlägger. 

Mötesplanering 

 Nästa möte 29 augusti kl 19.00 hos Carin, Gråhundsvägen 112.  

Vid pennan:   Justeras: 

 

 

Stig Eriksson   Thomas Mårding 


