
 

Gråhundens samfällighetsförening 

Nyhetsbrev 6-2019 

2019-10-31 

Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening! 

Det händer mycket på en och samma dag – Här kommer mer information. 

• Nu när flytten till ny hemsida är klar så kanske 
någon har märkt att länkarna i tidigare 
utskickade Nyhetsbrev inte längre fungerar. Vi 
har lagt ut breven på hemsidan och i dessa har 
jag uppdaterat länkarna så att de fungerar, 
utifall någon vill spara/ladda ner Nyhetsbreven 

     . De finns under Föreningsinformation / 
Nyhetsbrev 

• När det gäller garagebelysningen så började 
man i länga 1:1, idag den 31 okt, men man blev 
inte helt klar med den längan. I morgon fredag 
är det helgdagsafton och Bravidas elektriker är 
lediga. Det innebär att Länga 1:1 görs färdig 
måndagen den 4/11 och man fortsätter sen 
med länga 1:2. Troligtvis kommer man inte till 
garagelänga 2:1 förrän tidigast tisdagen den 
5/11. 

• Det har varit en del diskussioner om det är 
nödvändigt med belysning på garagegavlarna. 
Det var ett förslag från projektgruppen och 
deras konsult, Tyréns, och det klubbades på 
årsmötet. Gaveln på länga 1:1 har den nya 
gavelbelysningen som också blir den belysning 
som ska ersätta den befintliga i gångarna 
bakom garagen. Passa på och ta en 
kvällspromenad förbi Ghv 112 och se hur det 
blev. En skiss över garagelampornas placering 
finns nu på hemsidan 

• Vi lägger fortlöpande ut information om 

belysningsarbetet i garagen på hemsidan men 

kommer även att anslå denna på informations-

tavlorna i området. 

Frågor besvaras av styrelsen@grahunden.se .  

Kalender 

2019-10-31 Samfällighetsavgift  
nr 3/2019 ska vara betald 

2019-11-04 Nästa Styrelsemöte 

 

Har din granne inte fått det här 
Nyhetsbrevet? Tipsa hen om att skicka sin 
mejladress med namn och adress till 
styrelsen@grahunden.se och skriva 
Nyhetsbrev i ämnesraden. 
 

Se hur Gråhundens Samfällighetsförening 
lever upp till/tolkar GDPR 
 

Önskas kontakt? Skriv till: 
styrelsen@grahunden.se  

Med vänlig hälsning 

Styrelsen gm Marianne Bergström,  

sekreterare & webbmaster Ghv 114 
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