
 
Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 

Ordinarie styrelsemöte nr 12-2017/18 

 Tid: 2018-05-07 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 

 Ali Asvand  Gråhundsvägen 110 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  

 Protokollet godkändes av styrelsen. 

Ekonomi 
Utebelysning etapp 1-2 fakturerad. Skatten på elförbrukning flyttad till nätinnehavarens faktura. 
Snöröjningen blev dyrare än normalt i år. 

Sophanteringen 

Låset på nedre matavfallskärlet kärvar. Skall förses med plastskydd för låscylindern. Gunnar beställer.  

Säck i hushållsavfall saknas ibland. Trots det debiteras vi för hämtning med säckisättning. Bengt 
reklamerar. Det förekommer att plastsäckar slängs i matavfallskärlet. Vi går ut med infoblad. 

Utebelysning 

Gruppen har förnyade möten och återkommer med information från mötena med konsultfirman. 
   

Anslagstavlorna 

Övre anslagstavlan renoverad förtjänstfullt i samband med vårstädningen av Jan och Krister. 

Klottersanering 

Klottersanering har skett i garagegrupp 1 och 3. Kostnad c:a 5 kkr. 

Maillista 

Per jobbar fram en maillista med hjälp av ”alias” för att underlätta framtida ändringar. Vi skall 
försöka få in fler mailadresser.  

Två facebooksidor har lagts upp. Per tar kontakt och ber den ena att stänga ner sin sida samtidigt som den 
andra ombedes byta namn till ett med Gråhunden i namnet. 

Infoskyltar 

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

Nyinflyttade 
Beslöts lämna material till nyinflyttade i bl.a Ghv 106 och 192. Thomas kompletterar och handlägger. 
I informationsmaterialet skall nämnas att medlemslistan endast är för information.  
 
 



 

Laddning EL-bilar 

För att medlemmar skall få ladda en elbil i eget garage krävs en investering i laddstolpar. 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. Ev. krävs ett nytt anläggningsbeslut i 
frågan. Laddningskostnaden är ganska hög. Installationskostnaden mycket hög. Fullmakt från alla 
medlemmar behövs för en stadgeändring. Årsstämman har gett styrelsen i uppdrag att bereda frågan.   

Trädgårdsförslag 

På årsstämman utsågs en trädgårdsgrupp. Medlemmar Magnus Troedsson och Staffan Gustafsson. 
Kontaktman i styrelsen Carin.  

Grannsamverkan 

Gruppen har vidarebefordrat polisens information om inbrott i omkringliggande områden till styrelsen. 
Thomas försöker lägga in denna information på Gråhundens hemsida. 

Lekplatsbesiktning 

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

Avkoppling 

Att styrelse med respektive intar en matbit den 5 juni. Thomas bokar. 

Fibernät  

Stort intresse från fibernätsinstallatörer att komma och informera. Nuvarande avtal med ComHem 
förnyades den 1 april 2017 och gäller i tre år. Uppsägning skall ske ett år i förväg. Hur ska vi agera? 
Vi behöver mer info. Stig kontaktar Kungspudeln och försöker få kontakt för att efterhöra hur dom agerar. 
Vi bjuder in en ny aktör för info till nästa möte den 4 juni. Thomas kallar. 

Städdag 

Vårens städdag blev mycket lyckad. Slänten bakom 4:e radhuslängan blev förtjänstfullt fixad av Bengt. 
Övre anslagstavlan mycket fint fixad, vi tackar Jan och Krister. 

Övriga punkter 
Laddaren till gräsklipparen i 4:e garagegruppen har troligtvis frusit under vintern. Måste bytas. Skall 
förvaras varmt inkl. batteriet. 

Ett stålrör i hörnet på 7:e garagegruppen har troligtvis spruckit. Stig kollar med Robban vad vi bör göra. 

Stefan kollar hur vi skall agera i kontakterna med Stadsdelsnämnden. 

Stickan skriver till Niklasson om oljefläckarna på våra gångvägar. 

Stickan kollar med Kungspudeln hur deras snöröjningsavtal fungerar. Försök få kopia och även på gräs- 
klippningsavtalet. 

Mötesplanering 

 Nästa möte den 4 juni kl 19.00 hos Gunnar Lindberg, Ghv 96.  

Vid pennan:   Justeras: 

 
Stig Eriksson   Thomas Mårding 

http://www.fixaladdplats.se/

