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Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening! 
Nu har belysningsarbete pågått i snart två månader om vi räknar 
från första spadtaget. Installationen i garagen är nästan klar. Det 
hänger lite sladdar och öppna dosor på sina håll, men det är inget 
man glömt. Sladdarna är inte strömförande. Det beror på att 
armaturen som ska sitta mellan garageportar mot garageplan är lite 
för bred så nu inväntar vi aluminiumplåtar som ska monteras på 
stolparna för att sen kunna montera lamporna på dessa. Det låter 

krångligt, men det blir nog bra när det är färdigt.😊 

 

Under fredagen har elektrikerna ägnat sig åt att montera 
ytterbelysning. 
I nästa vecka, måndag 25/11 börjar man med att jobba med ny 
styrning av utebelysningen. Man skall då koppla nya ledningar i 
centralen i varje garagelänga. Man måste då stänga av strömmen 
kortvarigt till garagelängorna vid respektive garageplan, en i taget. 

Om du behöver använda din bil den dag man jobbar i den 
garagelänga där du har dina garage bör du ta ut din bil redan på 
morgonen. 

Elektrikerna bör få jobba ostört så att strömavbrotten hålls så korta 
som möjligt och det är även en säkerhetsaspekt. 

Obs Strömaavbrotten påverkar även ComHem Kabet-TV och ip-
telefoni enligt nedan: 

Garageplan 1 Ghvr 88 - 124 får avbrott  

Garageplan 2 Ghv 88 - 138 samt 140 - 162 får avbrott  

Garageplan 3 alla får avbrott i kabel-tv, bredband och Ip-
telefoni  

Garageplan 4 Ghv 188 - 198 samt 208 - 234 får avbrott 

Om du behöver använda din bil den dag man jobbar i den 
garagelänga där du har dina garage bör du ta ut din bil redan på 
morgonen. 

Elektrikerna bör få jobba ostört så att strömavbrotten hålls så korta 
som möjligt och det är även en säkerhetsaspekt. 

De som har öppnare på båda portarna har ju en ”nödöppnare” på 
ena porten. Så man är inte helt beroende av strömmen för att få ut 
bilen. 
Vi vet ännu inte exakt i vilken ordning man tänker jobba Men det 
ger sig på måndag morgon.  
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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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