
Protokoll från årsstämma med Gråhundens samfällighetsförening 717911-1625 

Mötesdatum: Torsdagen den 10 april 2014 

1. Stämmans öppnande 

Årsstämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Robert Larsson som hälsade 

de närvarande välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Robert Larsson och till sekreterare Tobias Enbom. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

Till justeringsmän utsågs Magnus Troedsson och Gunnar Lindberg. 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

Årsstämman förklarades vara behörigen utlyst. 

5. Fastställande av dagordningen 

Förslaget till dagordning godkändes med ett tillägg till punkt 17: c. Info om belysning. 

6. Fråga om godkännande av årsberättelse och revisionsberättelse 

6a. Godkännande av årsberättelsen 

Stämman godkände årsberättelsen. 

6b. Godkännande av revisionsberättelsen 

Stämman godkände den upplästa revisionsberättelsen. 

6c. Godkännande av styrelsens förslag till disposition av balanserat överskott 

Stämman godkände att avsätta 60.000 kr till underhållsfonden samt balansera resten av 

överskottet (60.278 kr) i ny räkning. 

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

8. Styrelsens förslag till program för anläggnings- och underhållsarbeten 

Diskussion om kryptallar vid nedre lekplatsen. Styrelsen får mandat att snygga upp utan att  

behöva i detalj bestämma hur det skall se ut. Stämman var överens om att de gamla tallarna  

behöver tas bort dvs det kommer att bli glest under en period. Om styrelsen finner det lämpli- 

gast att ta bort befintliga kryptallar och ersätta dom med annan växtlighet så kan man göra det. 

Diskussion om syrenerna längs kurvan och bakom sista radhuslängan. Dessa har växt under många  

år och ser mer ut som träd än buskar. Dom behöver föryngras kraftigt alternativt bytas ut mot nya 

plantor. Styrelsen fick stämmans mandat att hantera detta. 

Vid radhusgavlar ut mot Gråhundsvägen har buskar planterats så att dom delvis skymmer skyltarna 

som anger var vattenavstängningar finns. Kontrolleras på städdagen. 

Åke Evertsson gick igenom styrelsens plan för anläggnings- och underhållningsarbeten. Diskussion om 

markanslutning/rör på garageplaner. I det sammanhanget informerade Robert Larsson om svårigheter  

att få in offerter. 

Diskuterades behovet av att åtgärda fula, mögelangripna garage. Styrelsen får i uppdrag att lösa frågan. 

Om trasiga lampor upptäcks kontakta Gunnar Lindberg, G96 som har nya lampor. 

 



9. Motioner 

9a. Insamling av matavfall 

Åsa Falck föredrog sin motion om återvinning av matavfall. Åsa menade att man kan spara pengar på 

att installera återvinningskärl för matavfall. 

Diskussion kring lösa kärl eller nedgrävda kärl. Synpunkter om att lösa kärl är opraktiskt och inte fräscht. 

Om vi installerar fasta kärl blir det dyrt. 

Diskussion kring Stockholms stads planer på att införa gröna påsar för matavfall ibland vanliga soppåsar. 

Thomas Mårding beskrev fördelarna med att installera avfallskvarn under diskbänken. Detta är i samklang 

med kommunens rekommendation och gör att avfallet tillvaratas för tillverkning av gas. 

Stämman röstade om man skall anta motionen som den är lagd med resultat att 6 st röstade för och 14 st 

emot. Stämman beslöt att inte skaffa lösa kärl för matavfall. 

Många uttryckte en önskan om att hitta en miljövänlig lösning. Bifall för att styrelsen utreder frågan vidare  

och även om möjligt tar in offert på installation av avfallskvarn i hushåll. 

9b. Sedum-Ört-Grästak på garage 

Åsa Falck föredrog sin motion om Sedum-lösning på garagetaken. Ytterligare info kring kostnader och 

utförande behövs. Beslöts att Åsa fortsätter studera frågan för att fastställa kostnader och tekniska lösningar. 

10. Styrelsens förslag till arvode för styrelse och revisorer 

Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrat arvode. 

11. Styrelsens förslag till budget för 2014 samt förslag till utdebiteringar 

Stämman biföll styrelsens förslag innebärande bl.a. oförändrad utdebitering. 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av fyra till sex ledamöter och två till tre suppleanter. 

13. Val av 

13a. Val av styrelseordförande 

Robert Larsson, G190 1 år kvar 

13b. Val av fyra till fem ledamöter 

Valdes: 

Krister Timmergård, G198 1 år kvar 

Gunnar Lindberg, G96 omval 2 år 

Pontus Hansson, G98 nyval 2 år 

Mats Olofsson, G100 nyval 2 år 

Stig Eriksson, G182 nyval 2 år 

13c. Val av suppleanter 

Staffan Gustafsson, G178 omval 1 år 

Åsa Falck, G192 nyval 1 år 

14. Val av 

14a. Revisorer 

Torbjörn Jacobsson, G120 nyval 1 år 

Bengt Samuelsson, G132 omval 1 år 

14b. Revisorssuppleant 

Henrik Rosenlund, G102 nyval 1 år 



15. Val av valberedning 

Carin Bergfelt, G112 

Åke Evertsson, G206 

16. Anmälan om tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

På Gråhundens webbsida omkring 30 april. 

17. Övriga frågor/information 

a. Grannsamverkan-info- och områdessamordnare behöver utses 

Ingen visade intresse 

b. Kort info angående fiberanslutning 

Henrik Rosenlund informerade om att vårt nuvarande avtal om kabel-TV löper i 3 år fr.o.m. 1 april i år 

med 1 års uppsägning. Ev. fiberanslutning kan kosta c:a 17.000 kr/fast=1.258.000 kr. Vi avvaktar. 

c. Kort info om belysning 

Många vill ha förbättrad belysning på våra gångvägar mm. Belysning och kablar börjar bli litet gamla. 

Samtidigt framfördes starka skäl att avvakta utvecklingen eftersom armaturer  mm kommer att bli 

billigare vartefter utvecklingen inom LED-teknologin går framåt. 

Ny garagevärd för garagegrupp 2: Helge Ahlstedt 

Garagevärdar har som sin uppgift att efter snöröjningssäsongen besiktiga och anmäla ev. påkörn.skador. 

Garagegrupp 2 står för fika och korv på städdagen 

18. Stämmans avslutande 

Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

Tobias Enbom    Robert Larsson 

 

Magnus Troedsson   Gunnar Lindberg 

 


