
Protokoll 20190923 nr 05 Grahunden 

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll ordinarie styrelsemöte, nr 5 – 2019/2020 
Tid: kl 19.00 måndag den 23 sept 2019 

Plats: Gråhundsvägen 110 

Mötesdeltagare 
Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96  ordinarie  
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  

Mötet öppnas 
Thomas Mårding mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Marianne Bergström är sekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställdes vid mötets början. 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2019-08-19 justeras. 

Ekonomi 
Löpande utgifter betalda; Faktura för snöröjning från Niklasson ännu ej inkommit. 

Genomgång och uppdatering av Underhållsplan från 2014 

Sophanteringen 
Locket löst på den nedre matavfallstunnan Offert för att byta lock ska inhämtas 

Utebelysning 
Företaget Bravida startar med att gräva i vecka 40 (30 sept–5 okt). Informationsbrev till medlemmarna 

delas ut nu i veckan och läggs ut på hemsidan. Marianne åtar sig att vara ”Nyckelpiga” åt dem som inte 

kan vara hemma och släppa in hantverkare i förråd och garage.  

Klottersanering 
Det finns lite klotter på soptunnor 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Ny hemsida, WordPress, Pelle har fixat nerladdning. Ska även lägga in Marianne som användare 

Webbforum ska sägas upp till den 31 oktober om avtalet tillåter. 

Nyhetsbrev nr 2-2019 är på G 

Infoskyltar 
Ska beställas. Sex (6) sammanlagt.  

Nyinflyttade 
Inga nyinflyttade 
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Laddning EL-fordon 
Vi har beställt utdrag av anläggningsbeslut från Lantmäteriet där vi inte kan se att det skulle vara något 

hinder att gå vidare med att bygga ut elförsörjningen i garagen och koppla denna till varje fastighet för 

att på sikt installera elstolpar/laddningsboxar 

Grannsamverkan 
Polisrapport för augusti är utskickad och publicerad på hemsidan. 

Lekplatsbesiktning 
Målning av lekstuga ”övre lekplatsen” behövs. Detta läggs in i planeringen till vårstädningen. Bänkarna 

vid ”nedre lekplatsen” i behov av målning. Om vädret tillåter tar Thomas tag i detta i höst – annars till 

våren.  

Gunnar informeras om att ta tag i besiktningen 

Städdag 
Inbjudan med information om vad som ska göras skickas ut och läggs på hemsidan under 

Anslagstavlan/Städdag. Garagelänga 1 ansvarar för fika. Containers beställs och placeras på Ghv mellan 

garagelängorna 1 och 2 samt vid den övre vändplanen. Carin kollar med garagelänga 4 vad som ev finns 

kvar av muggar, bestick och ev. saft från i våras. Marianne beställer 4 st 20-bitars tårtor från ICA Maxi 

och handlar korv + bröd m.m. 

Gräsklippning och snöröjning 
Offerter snöröjning har inkommit från Niklassons och PEAB. Prisnivån är i princip densamma. PEAB 

plogar dock redan vid 3 cm snöfall och beskriver halkbekämpningsåtgärderna bättre. Styrelsen beslutar 

att låta anbudet gå till PEAB. 

Övriga punkter 
Inget övrigt 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 4 november kl. 19.00 hos Stefan, Ghv 116 

 

 


