
Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 
Ordinarie styrelsemöte nr 5-2017/18 

 Tid: 2017-10-03 kl 19.00   

 Plats: Gråhundsvägen 182 

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 2017-08-29 

 Protokollet godkändes av styrelsen. 

Ekonomi 

Bengt gick igenom de senaste förändringarna. Reparation av garagedörrsvajrar har blivit dyrt speciellt på 

jourtid. Rengöring sopkärl har genomförts dock till hög kostnad. Kostnaden för sophämtning har minskat. 

Matavfallshanteringen 

Dålig uppslutning kring sortering av matavfall. F.n. kastas c:a 22 % i matavfallsbehållaren mot önskade 

50 %. Vi skriver en ytterligare uppmaning i samband med kallelsen till höststädningen. 

Utebelysning 

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

Henrik Rosenlund har som kontaktman kallat till ett första möte. Thomas närvarar. 

Anslagstavlorna 

Övre anslagstavlan skall renoveras på höstens städdag den 21 oktober. 

Klottersanering 

Våra sopkärl är föremål för klotter. Gunnar kollar upp och åtgärdar.  

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 författar en skrivelse till fastighetsägarna och förklarar vad som gäller.  

Den kulör ”Norra Sköndalsbrun” som vi skall använda är NCS S 8010-Y70R. 

Den röda färgen är NCS S 6030-Y90R 



 

Laddning EL-bilar 

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

Stefan har kollat med kommunen som meddelat att på hemsidan www.fixaladdplats.se finns mycket 

information att hämta. Bl.a. kan investeringsbidrag utgå för ca 50 % av kostnaden. Kommunen informerar 

om detta den 9 oktober i Kungsholms skola. Stefan och Bengt närvarar. Ev. krävs ett nytt anläggnings-

beslut i frågan. Laddningskostnaden är ganska hög. Handlingsplan framtages till årsstämman. 

Trädgårdsförslag 

Konsulten har bett att få utsträckt tid till hösten vilket beviljats. Thomas söker Åsa för att försöka få ett 

besked om läget. 

Eldning inom området 

Vid en fastighet har eldning skett till obehag för och utan hänsynstagande till grannar. Vi bör upprätta en 

orosanmälan till kommunen. Vi avvaktar. 

Kvarstående stubbar 

På baksidan av fastigheterna Gråhundsv. 152 o 154 har Mikael Granström hjälpt till med att avlägsna de 

stubbar som skulle tas bort. Övriga åtgärder tas på städdagen. 

Huvudman 

Vi har uppmanats att anmäla en huvudman till Bolagsstyrelsen. Stig skriver och förklarar vår organisation. 

Grannsamverkan 

Gruppen har gjort ett första utkast och kommer under hösten att delta i informationsmöten hos polisen. 

Första mötet är den 4 oktober. 

Lekplatsbesiktning 

Gunnar handlägger att våra lekplatser blir besiktigade enligt EU:s regler. 

Städdag 

Höstens städdag infaller den 21 oktober. Gunnar beställer containrar samt jord och gräsfrö. 

Stig delar ut kallelse med bifogad uppmaning att sopsortera bättre. Första garagegrupp står för 

förtäringen på städdagen. 

Solceller 

Förfrågan har inkommit om ev. intresse för solceller placerade på våra garagetak. På grund av osäkerhet 

om takens ev. ombyggnad beslöts avvakta med frågan. 

Arbetsplatsbesök 

Thomas presenterade ett förslag till sammansvetsande sysselsättning. Förslag på dag kommer. 

Mötesplanering 

 Nästa möte 14 november kl 19.00 hos Gunnar Lindberg, Gråhundsvägen 96.  

Vid pennan:   Justeras: 

 

Stig Eriksson   Thomas Mårding 

http://www.fixaladdplats.se/

