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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll ordinarie styrelsemöte, nr 7 – 2019/2020 
Tid: kl 19.00 måndag den 9 december 2019 

Plats: Gråhundsvägen 114, hos Marianne 

Mötesdeltagare 
Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96  ordinarie Närvarande 
Carin Bergfeldt Gråhundsvägen 112  ordinarie Närvarande 
Marianne Bergström Gråhundsvägen 114  ordinarie Närvarande 
Stefan Nordin Gråhundsvägen 116  ordinarie  
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 valdes som mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Marianne Bergström 

valdes som sekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställdes vid mötets början. 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2019-11-04 godkändes 

Ekonomi 
Bengt redogjorde för det finansiella läget. Det kommande lånet i Handelsbanken, 1,2 milj.kr har beviljats 

och vi aktiverar detta i slutet av månaden för att betala den sista räkningen till Bravida för 

belysningsarbetet. 

Sophanteringen 
Hela lockanordningen på den nedre matavfallstunnan är trasig. Gunnar har kontaktat San Sac. Vertikalt 

ställda lock går inte att få till denna typ av tunna. San Sac reparerar förhoppningsvis inom kort. 

Utebelysning 
Belysningsarbetet som påbörjades i slutet av oktober är nu färdigt. De flesta tycks vara mycket nöjda 

med resultatet. Astronomiska tidur har installerats. Thomas tar kontakt med Joakim Larsson, Bravida, 

och efterlyser pinkoder till tiduren så att vi själva kan ställa in tiden då lamporna ska lysa. 

Klottersanering 
Lite klotter på soptunnorna har det varit. Gunnar sanerar vid behov. 

Hemsida/Mejllista/Nyhetsbrev 
• Hemsidan: Om möjligt ska vi försöka lägga till SSL-certifikat på hemsidan så att denna blir säker.  

• Mejllistan: Just nu har vi 50 fastigheter och 68 mejladresser anslutna till vår sändlista. Vi jobbar 

för att fler fastighetsägare ska ansluta sig till sändlistan. Vi vill minska pappersutskicken både 

med tanke på miljön och att minska kostnaderna något. 

• Nyhetsbrev: MailChimp.com är ett gratis Nyhetsbrevprogram som vi börjat använda. Fördelen 

är att mottagaren slipper öppna bifogad fil utan får Nyhetsbrevet direkt i mejlen. 
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Infoskyltar 
Thomas har ännu inte hunnit att beställa nya skyltar. 

Nyinflyttade 
Inga nyinflyttade. 

Laddning EL-bilar 
Stefan skulle ha rapporterat, men var inte närvarande vid mötet 

Grannsamverkan 
Polisens rapport för september och oktober skickades ut i slutet av november. 

Lekplatsbesiktning 
Besiktningen är genomförd och våra lekplatser är godkända. 

Städdag 
Datum för städdag våren 2020 sattes till den 18 april. Det är inlagt i kalendern på hemsidan. 

Gräsklippning och snöröjning 
Vi gick igenom  

• var PEAB kan lägga upp snöhögar vid plogning/skottning; 

• var de kan ha sin sandhög för halkbekämpning: 

• hur vi bäst ska markera den nya markbelysningen så att den inte körs sönder under snöröjning. 

Övriga punkter 
• Vi diskuterade möjligheten att minska pappersutskicket av bl.a. betalningsavier för 

samfällighetsavgiften. Se även punkt ”Mejllistan! 

• Vi diskuterade även möjligheten att lägga om betalningen av samfällighetsavgiften till kvartalsvis 

i stället för var 4:e månad som vi har nu. 

• Datum för Årsmöte bestämdes till den 21 april 2020. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 14 januari kl. 19.00 hos Thomas, Ghv 134. 

 

 


