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Grehundens Samfiillighetsfitrening

Arsstaimma
onsdagen den I I april 2012

Sandekraskolans matsal, kl 19:00

DAGORDNING

1. Stiimmans ijppnande
2. Val av ordliirande och sekreterare
3. Val av tvejusteringsmiin attjzimte ord{iiranden j ustera dagens protokoll
4. Fr6ga om st,imman behorigen utlysts
5. Fraga om faststellande av dagordning.
6. Friga om godkZinnande av ersberattelse och revisionsberattelse
7. Friga om beviljande av ansvarsfrihet ftir st,'relsen
8. Styrelsens ftrslag till program ftjr anl:iggnings- och underhillsarbeten-
9. Motioner (2 st motioner har inlommit till styrelsen)
10. Styrelsens ftrslag till arvode lijr styrelse och revisorer.
I L Styrelsens fijrslag till budget {br 2012 samt fiirslag till utdebiteringar
12. Fastst:illande av antalet styrelseledamdter och suppleanter
l3. Val av

a. Styrelseord{brande
b. Ovriga ledamdter
c. Suppleanter

14. Val av
a. Revisorer
b. Revisorssuppleant

15. Val av valberedning
16. Amalan om tid och plats dA stammoprotokollet halls tillgangligt.
17. Ov ga fragor/infomation

a. Grannsamverkan lnfo och Omridessamordnare ska utses
b. F.aga om installation av individuella elmakre i garagen. Individuella miitare kan

installeras lbr 3200:- exkl. moms per garageplats enl. offert fran Total-El i Arsta. Syftet
:ir att kunna reglera laddande av elbilar i l'ramtiden.

c. Frdga om ekonomisk ersattning till styrelseledamoter
1 8. Stiimmans avslutande.

Garageviirdar ombedes att stanna kvar efter mdtet iijr plane ng av staddagen.

Med vanlig helsning
Styrelsen
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GrAhundens
S amft illi ghetslorening

Verksamhctsberiitteise liir
20t1

VERKSAMHETSBERATTELSE
Styrelsen ftir Gmhundens Samffillighetsftirening, 717911-1625, avger her verksamhetsberiittelse fiir
verksamhetsaret 201 1-01-01 20i 1-12-31.

SA M FLLLIG H E T E NS A N DAMA L

Enligt $3 i stadgama (antagna vid Arsmdtet 2009-04-20) iir tiDdamalet att samfiilligheten ska
fiirvaltas i enlighet med anliiggningsbeslutet samt med iakttagande av bestammelsema i fiireningens
stadgar och lagen (1973: I 150) om lijrvaltning av samiiilligheter. Fdreningen far inte driva
verksamhet som ?ir fr:immande lijr det iindamal som saml)illigheten ska tillgodose.

FORVA LTNIN G S B ERATTE LS E

St]'relsen har bestett av sex ordinarie iedamdter och tve suppleanter. Robert Larsson har varit
styrelsens ordfiirande.

Funktion?irsfijfieckning aterfinns i bilaga 1.

Sty.elseD har under aret haft 9 protokollftirda sammantaden.

Infomation till alla medlemma. har gett ut frlimst vid arsmdte och staddagar.

Ordinarie ersstzimma hijlls den 1 1 april 201 1.

Styrelsen har under aret fotsatt arbetet med underhalls- och liimyelseplanen som omlaitar samtliga
gemensamma anlaggningar och stracker sig dver 40 ar fram i tiden. Detta ligger till grund {ijr den
lingsiktiga planeringen och finansieringen av samfiillighetens verksanhet samt arets budget.

DISPOSITION AV 6VERSKOTT FOR 20]1,

Till arsstammans ltirfogande ster:

underhills- och ftimyelsefond, kI

arets resultat, kr

eget kapital

Summa

630 898

158 082

80 959

869 939

Sryrelsen ftireslar fdlj ande att:

till underhills - och ftimyelsefond avs:itta 770 898

i ny riikning balansera 99 041

Summa 869 939

I och med ovansteende avs:it1[i11g till underhdllslonden fdresles i budgeten arets
avszittning till 20 000 k t a"t fdtiuna" to;.ln;;;;tk.;;,;;;"d; ;;;: qM - ;)' - - ' /

2(7) y(r,r



Grihundens Verksamhetsbereftelse liir
Samllillighetsfdrening 2011

Beheffairde samliillighetens resultat och stiillning i iivrigt h:invisas till efterftiljande
resultat- och balan$:ikning med tillhdrande noter.

KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN UNDER 2011

Intiikter
Utdebiteringen per fastighet har under 201 1 vait 9 600 k uppdelat pa 3 betalningstilll:illen om 3
200 kr vardera.

Drifls- och uhderhdllskostnader el
Driftskostnaden lijr el till garage och belysning uppgick till 58 d.v.s. 12 kkr under budget som var
satt till 70 kkr (budget 55 kkr 2010). Fdrbrukningen under eret uppgick till 30 200 kwh (33 700
kWh 2010). Legre elpriser och en varm hdst med minskad liirbrukning gav l?igre kostnad.
Utebelysning och K-TV nat bereknas liirbruka 5 000 kwb. Ovrigt er belysning i gamge,
motorvZirmare samt portdppnare i standby En bil med motorvarmare (550 w) och kupevamare (ca
1000 w) drar 1000 kWh per manad vid kontinuerlig anslutning. ADviindning av tidur niir bilen skall
anv:indas bidrar till att minska fbrbrukningen och sanka vara gemensamma kostnader.

Utb)'te av sdnderslagen armatur pa garagegaveln vid Ghv 176 har utfiirts.

F.,s tig h ets n iit fri r Ka be I -T V
Avgiften ldr basutbudet i Kabel TV natet inklusive felavhjiilpande service under 201 I var 41,1 likr,
Det betyder ca 46,30 k per fastighet och mdnad. Indexh6jning av avgiften mediiir en smtirre
hiijning av den budgeterade kostnaden liir KTV.

Griisklippning.
Samfiillighetens griis).tor har under Aret enligt avtal klippts av Nicklassons Grav &
Tradgardsanleggningar AB till en kostnad av ca 34 kkr (33 kkr 2010). Okningen stemmer med det
trearsavtal vi tecknade 2010.

M.t|*rn.le dll i iit'rig,
Under Aret var det planlagt att atg?irda gdsmattan vid viindplanen dZir det varit p-plats. Detta arbete
har skjutits upp till 2012. Orsaken:ir att inhaimtade prisuppgiffer itverskred budget med dubbla
beioppet.

Under hiisten levererades och montendes ett n)'tt bord och tillhdrande biinl(ar vid den tivre
lekplatsen till en kostnad av 28,7 kkr ur underhdllsfonden.

Sniifijnihg
Sndriijning har under dret utfttrts av Niklassons Gr?i1, & Tradgdrdsanleggningar AB till en total
kostad av ca 53 kkr (122 klc 2010). I detta belopp ingarjouersettning och tillagg ftir ldrdag/sttndag
samt palllning av sand till vAr egen sandning. Storsta delen giordes under periodenjanuari till
apdl, under htisten rdjdes ingen snd och sandning utliirdes en ging varftir kostnaden litr 201 I blev

/.ilmycket lzigre an budgeterat.

.t (7)
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Grlhundens
Samliillighetsfiirening

Verksamhetsberettelse liir
20t I

Stii.ln inghe n hdl I n in g
Vi har som vanligt haft tva steddagar, ldrdagen den 16 april och lttrdagen den 15 oktober. Pa
hiiststaddagen bjdd fttreningen in till gemensam korvgrillning och fika. Kostnaden fiir staddagama
blev ca 30.5 kkr (36 kkr 2010).

Sophantetinge
Den gemensamma sophdmtningen har under Aret kostat totalt 43,5 kkr. Tillsammans med
avskrivningen pA 23,5 kkr slutar kostnaden per fastighet pa ca 900 k. Detta ar avsevert mindre en
de 2550 k per fastighet som konrmunen fakturerar 201 I idag de som har var gamla ldsning, 160 I
s?ick. Ingen 2indring av kostanden ar aviserad liir 2012.

Gardge och plank
Under aret har inte underhallet haft kostnader som syns i utfallet, utan ldsts med frivilliga insatser.

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp har i ar kostat 150 kkr (132 kkr 2010) vilket ?n som budgeterat. Ett avtisningsfel
2009 aterbetaldes under 2010 varfitr utfallet 2010 var mindre iin budgeterat. Stockholm Vaften har
aviserat en hdjning av avgiftema 2012 som beriiknat pe samfdllighetens abonnemang och
lbrbrukning 201 1 blir cirka 3 kk/ir.

Hemsidan
www.grahunden.se, har under eret uppdaterats avseende informationsinnehill och bilder. Liipande
l iggs nu informationsutskick, stammokallelser, sttimmoprotokoll, funktionersftj(eckning etc upp pe
hemsidan.

Styrelsen har effektiviserat sitt arbete genom att anviinda en projektplats pA hemsidan ftir att
liirenkla informationsdelning och rjppfdljning av pigiende ?irenden.

V E RKSA M H ET E R A TA N FA R SA M FALLI G H E TEN S A NSVA RSO M RA DE

No rru S kb nd a ls Fast igh ets iig o rcfr) ren i ng

NSF ?ir var intresseftirening i hela radhr-rsomddet, med huvuduppgifi att bevaka
fastighetsfragor och fragor som berdr vart niiromrade, t ex trafikfragor, kommunal
service, etc. VerksamheteD i NSF Ar vilande Itil nervamade.

Grannsamverkan mor r/ol/ Zir ett projekt son drivs av niirpolisen i Fa$ta bl.a. tillsammans med
samfiilligheter. S)ftet ar att liirhindra inbrott, skadegiirelse mm genom 6kad uppmarksamhet hos
fastighetsagarna samt genom att nzirpolisen ger information om jnbrott mm och vad man kan gdra
fttr att undvika att bli drabbad.

AIla boendeomreden som dr med i Grannsamverkan, har blivit utustade med skyltar att satta upp i
omddet som vaming till tjuven att omredet har hdjd bevakning mot inbrott.

4 (7)



Grihundens
Samflillighetsfiirening

Crilrudels AtrlAgg.ilgss!Dltlliglet
kikenskrps&: 1l0l0l tll2ll

Verksamhetsberattelse tiir
201 I

12-02-23 ?3 r0

:101,1 l{cdlcnsnlgiicr

:1990 Olriea erh illnr b i&trg. tljis€ni. g s{rg 10000 000 0 .00
0,00

Sn In'ifGr 777 t00.00 7lO4oO.00 7loloa!-

?110 Forelleslii6aiknaar
7400 OlnsadninNtnrDn
7410 Srtrckcmode
7450 Redo!*ndgnjiinner
7630 ldredngsa\ einer NSI
??10 vateD odr avlopp

?7ll Kabel Ir'
?710 Rennilh och ttiitln'ng
??41 Stiiddagat'Container
?7r2 Klote6ane.ry

7746 Grnrklippnurg
7750 Sdpiiidhing
7760 Liipande mdedill gaage
7762 Lt'pmde undernnl nark
7764 L.pandeundedriilldvqt
?765 Liipmde u Dderh dl I lrlidcnrdsnaskr ner
7766 L.pede nnd.rhil el

I 128.00
-B? t29 00

7 1 3 0 t  0 0
-19780.00

122 t40.00

33577.00

-5381i5.55

-10000.00
. t2  038,00

-1109t ,00
,9 t81.00

-18r .00
6 l l0 .00

,474 3 l l .01

Resultatrakning

lat!? dt ,l^bhdea ) I

Resultar lole avsknvmgd

7910 A!5kiuinC&pa naskinen'nv.nran.r
?921 AlskJimsopanhgging

116033.99

-26000.00
Re$,lr.rl eiier avskriarDcrr :10 t2 l .n ,

1 0 3 0 6 6
I 150.00

3899 dvrLgrbokluGdnposnroner

8999 Redorisatretullat
l5+073.93

- t5 .1078.98
t :150.00

, i58 081.55 ,il#,
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Gr.ehundens
Samfdlli ghetsft irening

crlhudds Adltsllitrsssufi lligltt
Rllt nstrpsir: rl0lol,l11231

Verksanhetsberattelse ft ir
20tl

Balansriikning
Ulpdbilg .olill BFL

lelnt@t Pdidd WMM

23910.57
503 313.1t

5.16 56r.22

,l ljq00
235 t25,m
,2t 62r.00
213 165,00

279 412.49

-18?1.?5
185 llo.30

-1665.00

-23 500.q)
-2J 165.00

159945,30

l2-02-21 l6:.lJ

t08 381,06
410822,71
12465.75

1't 61t.52

-4 99t,00
2J5 t25.00
47 t25.00
188 000.00

919671, t2

1050 BANK 14.632.241-3
t0' BANI( 14.890.009-5
t39o ithilrtriNlordritrrd

ss oraltningsdqr4Fr I

1829 Acl.lsh$i'lmlriq
l83O B*[,sdsilffittit
1839 Ack ris|aib by8gDarsilv

Sr! Alld8rlilFdle64E

s:A TI,IoANGAR
SKI'LDIR OCE EGET I(APITAI,

t39O OuidriBhldE
S:r Kdttilrigr dcfiLr

2882 UodsMIn oclt Fony.lsfond
S:. Obsk rad. reswq

29t BrLtlsd vi6/&.lu{
2999 Rabvietrgdr.r

SA SKULDER OCII EGET XAPITA!

,79145,00

499 622,t4
499 6r,t8

,26 880.06

,15912622

29 412,00
29 412-00

.)3t275,75
)3t275,7s

-101361.75

-54 0?898

-58 081.55

nt9 945.30

49 731.00

-630 897.93
-630897.93

-68063093

-80 959.04
nt808 l , t5
-219 040,59

-919671,52
AERAIOIAT RESULTAT

Skiindal den 28 februari 2012

e/#lilhalj
Robert Llrsson

/ )

r.la.;[ 'fu* LJ
flenrik 

Rosenlund

0,00 0.00

'@;@& Ar*^^A^)
Peter Kollarik (unnar Lindberg

Y,-r3.-kt*
Magnus Troedsson
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Grihundens
Samllillighetsft irening

Ve*samhetsb€rettelse ftir
20tl

Revisionspdteckning

Ver revisioNberiittelse betriiffande denna arsredovisning har avgivits

a.n/3G zotz.

.a'zzZ-- &-*4.r;
Bengt Samuelsson Lars Linddn
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Verksamhetsber5ttelse 201 I

Grlhundens Samfllllighetsfdrening

Furktionfi rsfdrteckriD.g 20ll- 2012

Styrelrcn
Robert La$sorL ordfdrande, G 190
HeDrik Ros€nhmd, kassdr, C 102
Magnus Troedsson, s€krcterarc, G 124
Gurnar Lindberg, materialansvarig. G 96
Peter Kollarik. Ledamot. G 116
Ake Evertson- Ledamot. G 206
Lotta Holmbeck, suppleant, G 136
Thedse JohanssorL suppleant, G 214

Revigorer och rcvisorlupplernt
Beng Samuelsson, G 132
Lars Linde4 G 130
Thomas Lundgen, supplea4 G 180

Valberdning
Torbjdrn Jacohson, G 120
Anki Hulden, G 184
Per Erik Fomesten, G 94

Bilaga I \

\



REVISIONSBERATTELSE

ftir

G RAH U N D EN S S AM F/TLU GH ETS F A REN IN G

Undertecloade, pA ordinaf,ie exsstiimma utsedda revisorer i
samf:illigheten, avger hiirmed ftiljande ber?ittelse.

Vi har granskat riikenskapema och ersredovistritrgeo samt st,.relsens
ftirvaltning ftir verksamhetsaret 2011

Vi tilstlrker

att resultatriikrdngetr och balansrii<ningen faststiills och

att st)'relsetr beviljas ansvarsfrihet fiir verksamhe$ercL

Skitndal 2012-03-13

W&'aa'a"
Bengt Samuelsson Lars Linddn



Grihundens Fiirslag till program iijr Drift,
Sam?illighetsftrening Anlaggnings- och Underhdllsarbeten 201 I

Styrelsen lijreslar h?irmed ftiljaide program ltir drift, anliiggnings- och
ulderhAllsarbelen under 2012.

MARK
Griisklippning
Vi budgeterar 35 kkr som ar en uppriikning med J o/o enligt treArsavlalet 2010-2012 med
entreprendren.

Sniirdjning
Vi avsatler i budgeten 110 kl(] iijr detta. \'intem 2010-2011 har bdrjat med lite sn6. En sndrdjning
av omradet med sandning gir efter prishriiningen iartalet s?isongen 2012 2013pA7300klper
tillf;ille. Om snijm:ingdema resten av denna vinter inte iikar och vintem 2012 blir normal kommer
budgeterat summa att rAcka.

Stedning, renhillning
ll:ir budgeterar vi 35 kkr. Detta iir en minskning med ltiregAende ir. Fdr att kunna halla detta
fodras foftsatt god disciplin vid containerfrllandet. Dessa iir enbart avsedda fiir triidgArdsavfall
frin fiireningen. Vi budgeterar ocks6liir fortsatt maskinell sandsopning liire virens stiiddag. TvA
staddagar planeras detta Ar. Liirdagell 2l april och lcirdagen den 20 oktober.

Mark, iivrigt
Vi budgeterar 19 kkr fdr reparation och underhAll saml arlig besiktning av lekplatsema samt 40
klr iijr uppgravning och plantering av ganla parkeringen vid viindplanen. Denna senare posten
belastar Underhillsfonden.

GARAGE OCH PLANK
ljnderhellet iir detta ar budgeterat till 18 klr. Denna post inbegriper smzirre reno\erin8ar a\
skadade pofiar samt reparation av tnsiga betongelement.

Fair mehing och reparationer av grindar och plank budgeleras 10 kl(] ur Underhellsfonden.

Byte av alla stuprdren pa garagen samt samtidigt montera utkastaie ovan mark och satla igen
markrdren till brunnama budgetera till 50 kkr att belasla Underhdllslbnden.

Garageviiggarna skall hdgtryckstviittas. Fdrsdk har giofis att giira detta pe stAddagar med mindre
lyckat resultat. Vi planeru nu att lagga ut detta arbete som budgeteras til1 20 kkr.

R6RINSTALLATIoNER
Vi budgeterar inte lijr ndgra kostnader avseende detta omride under 2012.

6vRrcr
Sophantering
Vi budgeteru 50 kkr lor den gemensamma sophantcringen. Budgeten bygger pd den fakturelade
kostnaden pA c:a 1 I kkr per kvartal. Kommunen har inte hdjt eller aviserat nagon hdjning under
2012 fdr vara bottentiin'rmande behillare.



Grahundens FtiNlag till program liir Dift,
Samfiillighetsftrening Anlaiggnings-ochUnderhillsarbeten20ll

Klottersanering
Vi budgeterar fiir en fortsatt sanedngskostnad, 15 kk even om klottret minskat och d:irmed
kostnaden varit lagre urder 2011.

6vrigt
H?ir iir budgeterat 5 kkr fiir inkdp av diverse verktyg och {iirbrukningsmaterial.

EL

Driftkostnader el
Vi har ett ela\,tal med Telge Energi. Med en beriiknad {brbrukning pA ca 30200 kWh,
en minskning med 1500 kwh och en ijkande energipriser berliknas den totala
kostnaden bli c:a 70 kkr ftir 2012.
Det ?il ju se aft vi sjAlva kan paverka den h?ir kostnaden genom att ha kontrol pe
fiirbrukningen i vira eluttag i garagen. Genom att beg?insa tiden liir anvaindandet av
bilv:irmare med hjalp av tidur, kan vi fofisatta aft hella elfdrbrukningen si ldg som
mdjligt.

Liipatrde underhill el
Mindre reparationer pa grund av Averkan samt normalt underhAll och justering av
gemensam elutrustning iryar. F6r 2012 planeras dversyn av bl.a. kabeldragningar
enligt underhillsplaren. Fiir detta budgeterar vi 5 kkr.

Belysningsftirbiittring
En ny belysningsstolpe planeras mellan Ghv 176 och chv 200 och budgeteras till 45
klr ur Underh6llsfonden

Liipande underhAll Kabel-TV
Under 2009 uppgraderades kabel-& natet och ett n)'tt ar4al pa 5 er skrevs med
ComHem. I detta a\,tal ingdr felavhj?ilpande service. Inga kostnade. ber?iknas fiir
underh6ll.



Grihundens Samftillighetsitirening

Underlag till vissa punkter pi dagordningen

Punkt 11 Budget och utdebiteringar
Styrelsens Iiirslag till budget aterfinns i bilagan med resultatbudget samt en dversikt iiver
ftirZindringar i Underhdils- och ftimyelsefonden.

Utdebiteringax Iiireslas enligt ft ljande:
2012-02-28 3 000 kr
2012-06-30 3 000 k
20r2-r0-31 3 000 k

Punkt 12 trastste ande av antal ledamdter och suppleanter
Enligt stadgarna $5 ska antalet fuligen faststiillas.
Antalet ledamiiter ska vara mellan 4 och 6, varav en ordttrande.
Antalet suppleanter ska vara mellan 2 och 3.

Punkt 16 Anmalan om tid och plats de stzimmoprotokollet h6lls tillgiingligt
Protokollet kornmer att hallas tillg:ingligt senast den 30 april pi fiireningens webbplats,
w.""w.grahunden. se.



Motiontill irsstamma 2012

Fiirnyelse av yttre belysning i GrAhundens samfiillighet
Bakgrund:

Den nuvarande belysningen pa v6ra fasader och garage ger ett alderdomligt och oinspirerande
intryck som twiirr drar ner helhetsintrycket pA hela omredet, s:irskilt kvalbtid. En modern belysninE
skulle kunna fdrbattra s6vdlform som funktion och bidra till iikad trivsel i omr6det.

Detta er en fdrandring som kommerattvara med oss under en lengre tid och en stor nogsamhet
krevs derfiirvid fiirandringen fdr att sekerstalla att den giirs pa ett smakfullt och professionellt siitt.

lag yrkar att:

. Styrelsen f,r i uppdrag att byta ut alllttre belysning.

. En l jusarkitekt anli tas fdr uppdraget.

Staffan Gustafsson

Gr5hundsvdgen 178



Jag irnskar att frggan om bullerskydd mot Tyresijv:igen tas upp pe kommande Srsmiite.
Mot det nya omredet Lilla Skijndal har man byggt ett bullerskydd. Det borde kunna giira det
motiverat att bygga ett mot vgr sida ock8. Vi som bor pA den sidan som ligger mot Tyrestivajgen
upplever att ljusniven har iikat dels efter att man huggit ut skogen samt aft jag tror att ljudet
studsar mot bullerskyddet pe den andra sid vegen och iikar ljudnivgn mot oss.

14VH
Jijrgen Lindgren
GrShundsvSoen 1,{4



Grlhundens Saml?lllighetsfdrenin g

Budget2012
2012

htaK€r
Medl€msavgifter 74 st nrsavgiftef e 9 000r
ovriga rdrelseinltkter

Summa Intlkter

666 000
0

666 000

-12 500
-10 000
-25 000---t'

0
-155 000
-70 000
-43 000
-10 000
-35 000
-15 000

nl0 000
"35 000
-50 000

-570 500

-18 000
-19 000
-5 000
-3 000
"5 000

-s0 000

-23 500

-644 000

6 000
-t 000

27 000

-20 000

7 000

630 898

20000

r65000

Koshader
F(tretagsiitrsakringar
Ov.i8 administration

R€dovisningstj:inster
Fijreningsavsifter NSF

El koslnader
Kabel-TV
Renhalln;ng och stadning
Staddagar + container
KIotleNanering
Snordjning
Grdsklippning
Sophamtning

SumrDa ldprrde kostnader

Ltpand€ underhell gamge
Litpand€ underhell mark
Lnpande underhall itvrigt
Ujpande underhell hiidgerdsnaskiner
l,6pnade underhell el

Sunms l6pande underhAllskostnader

Avskrlvningar
Avskivning sopanl6ggning

sumlnr totah kostnrder

Flnanslella iDtlkter och kostnadel
RiinteintAkte.

R€sultat cfter tiransielh infikter och kostnrder

Avstttning till Utrderhekfond

Ingl.de roldo ljd.rhllkfotrd

Asrtrni.g till underhrllsfond

Unog underMllsfo.d 2012 enligr plan

Blte av stuprdr vid e!rag., inC€nsntbing av rdr uder mark
Mal.ing o r€p av grindd o plank

r,Sning Grrsrta vid ldndphnen

Elstolpe mlln I76 ocb 200

Utsn.d. 3.ldo uddhllt.rond

s0000
10000
30000
45000
20000



Fintft i.ll srnm{Nt{lldns Grlhund€ns Srnflllighereforening
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Gr6hundens Samf;illighetsftirening
Styrelsen

Formul?ir liir fullmakter infiir stAmma 2012-04-11

Fullmakt ftir deliigare i egen fastighet
Enligt Stadgama $ l7 si ska medlen.r som ej sjdlv tillfullo iiger sin fastighet
inhiimta fullmakt frin samtliga dvriga deliigare som ej narvarar vid stamman.

Undertecknad, deliigare i fastigheten

ger hArmed den andra deliigaren:

fullmakt att ltiretrada mina intressen vid Gr6hundens
Samfiillighetsftrening ordinarie stdmma 2012-04-11

Fullmakt ftir annan fastighetsiigare
Enligt Stadgama $ l7 sA kan ett ombud endast liiretrada yterligare !l[ fastighet
utover sln egen.

Underlecknad/undertecknade, ?igare/deliigare av
fastigheten ger hiirmed

Namn .  . .  -  .  -  .  .  .  . . .  . . .  . . .  Adress  .  . . . . .  .  . . .  .  .  .  .  .  . . .

fullmakt att ftiretrada mina./vira intressen vid Grihundens
Samftillighetsftirening ordinarie stamma 2012-04-1 1


