
Protokoll 20190610 nr 03 Grahunden 

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Ordinarie styrelsemöte, nr 3 – 2019/20  
Tid: kl 19.00 måndag den 10 juni 2019 

Plats: Gråhundsvägen 114 

Mötesdeltagare 
Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96  ordinarie Närvarande 
Carin Bergfeldt Gråhundsvägen 112  ordinarie Närvarande 
Marianne Bergström Gråhundsvägen 114  ordinarie Närvarande 
Stefan Nordin Gråhundsvägen 116  ordinarie Närvarande 
Bengt Samuelsson Gråhundsvägen 132  ordinarie Närvarande 
Thomas Mårding Gråhundsvägen 134  ordinarie Närvarande 
Ali Asvand Gråhundsvägen 110  suppleant Närvarande 
Per Karlsson Gråhundsvägen 214  suppleant Närvarande 

Mötet öppnas 
Thomas Mårding valdes som mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Marianne Bergström 

valdes som sekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställdes vid mötets början. 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2019-05-13 godkändes och signerades. 

Ekonomi 
Inget att rapportera då det bara varit några få, normala, transaktioner sedan senaste rapporten. 

Utdebitering nr 2 ska delas ut den 11/6 med tillägg om fristående FB-gruppen och att vi önskar fler 

mejladresser för utskick av Nyhetsbrev 

Sophanteringen 
Den nedre matavfallstunnan luktar illa pga. att man vid senaste tömningen slarvat med att sätta på 

locket. Gunnar kontaktar Bengt för att dels informera entreprenören om slarvet vid tömningen, dels om 

möjlighet att byta till samma typ av lock som på ”stora” tunnan och då inhämta offert på vad detta 

skulle kosta. 

Utebelysning 
Thomas ska gå igenom offerterna med Göran Söderlund, belysningsgruppen, för att teckna avtal. 

Klottersanering 
Mindre klotter på soptunna för närvarande. Ingen åtgärd just nu. 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Hemsidan har uppdaterats. 

Infoskyltar 
Arbete med att få fram nya infoskyltar pågår. 

Nyinflyttade 
Inga nyinflyttade. 
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Laddning EL-bilar 
Inget nytt att rapportera. Frågan bordlades då Stefan, som ska undersöka saken, inte deltog i mötet, 

Trädgårdsförslag 
Inget nytt att rapportera. Den ursprungliga idéskissen/förslaget lägger vi ut på hemsidan med 

information om att det just bara är en grundläggande idé. 

Grannsamverkan 
Polisens månadsrapporter för april och maj visar att Gråhunden inte haft några påhälsningar under 

denna tid. 

Lekplatsbesiktning 
Informationsskyltar är nu på plats. Lekplatserna benämns som Övre resp. Nedre lekplatsen. Sand till 

sandlåda är beställd. Bänkarna vid båda lekplatserna behöver lackas eller oljas. Thomas försöker fixa 

detta före juli månads utgång. Gunnar kontaktar Dan Weimarsson, PEAB, för den årliga besiktningen, 

lämpligast i augusti. 

Fibernät 
Inget nytt. Beslutades att vi ligger lågt. Onödigt att belasta medlemmarna med ytterligare kostnader just 

nu. 

Gräsklipparna 
Inköp av nya klippare är nästan klart. 

Städdag 
Höstens städdag blir lördagen den 19 oktober 2019. 

Gräsklippning och snöröjning 
Avtalet med Niklasson angående snöröjning går ut. Thomas kontaktar PEAB för offert 

Övriga punkter 
• Styrelsehandbok uppdateras så att det blir ett ”levande dokument”. 

• Befintlig underhållsplan bör också uppdateras. 

• Välkomstbrev till nyinflyttade uppdateras och läggs på hemsidan samt skickas till nya 

medlemmar i föreningen när de flyttar in. 

• Rapport om skador på garageväggarna som uppkommit vid snöröjning i gångarna mellan 2-

plansradhusen och garagelängorna har inkommit från medlemmar. Marianne går igenom 

samtliga längor och fotodokumenterar samt kontaktar Niklasson. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 19 augusti kl. 19.00 hos Carin, Ghv 112  

 
 


