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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll, ordinarie styrelsemöte, nr 8 – 2019/2020 
Tid: kl 19.00 tisdag den 14 januari 2020 

Plats: Gråhundsvägen 134, hos Thomas 

Mötesdeltagare 
Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96  ordinarie  
Carin Bergfeldt Gråhundsvägen 112  ordinarie Närvarande 
Marianne Bergström Gråhundsvägen 114  ordinarie Närvarande 
Stefan Nordin Gråhundsvägen 116  ordinarie Närvarande 
Bengt Samuelsson Gråhundsvägen 132  ordinarie Närvarande 
Thomas Mårding Gråhundsvägen 134  ordinarie Närvarande 
Ali Asvand Gråhundsvägen 110  suppleant Närvarande 
Per Karlsson Gråhundsvägen 214  suppleant Närvarande 

Mötet öppnas 
Thomas Mårding valdes som mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Marianne Bergström 

valdes som sekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställs vid mötets början. 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2019-12-09 justeras/signeras. 

Ekonomi 
Bengt redogjorde för det finansiella läget.  

Sophanteringen 
• Tyvärr blev endast den yttre ringen i nedre matbehållaren lagad. Vi ber Gunnar att ta tag i detta 

så att även den inre ringen som håller själva säcken blir lagad.  

• Hushållssophanteringen har ökat väsentligt. Vi skriver i Nyhetsbrevet och uppmanar till bättre 

källsortering och att vi alla utnyttjar källsorteringscontainrarna vid Hemköp bättre samt sorterar 

ut mer till matavfall 

Utebelysning 
Diskuterades markering av markbelysningen så att dessa inte blir påkörda. 

Klottersanering 
Garagevägg och fastighetsvägg har klottersanerats. Diskuterades hur kostnaden bäst fördelas mellan 

samfällighetsföreningen och de enskilda fastighetsägarna. Vi kom fram till att frågan bör lyftas på 

årsmötet i april. 

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

kollar om det är genomförbart  

Mejllistan: Mailchimp Nyhetsbrev just nu:54 fastigheter 72 mejladresser som vi har e-poetadresser till. 

Nyhetsbrevet: Vi har skickat ut 12 st under juni till dec 2019 + ytterligare några mejl/info-lappar under 

beslysningsarbetet. 



 

Protokoll 20200114 nr 8 Grahunden.docx 

Infoskyltar 
Thomas försöker få tid till att beställa dessa. 

Nyinflyttade 
Inga nyinflyttade. 

Laddning EL-bilar 
Stefan har diskuterat frågan med Henrik Rosenlund Ghv 102, som är väl insatt hur vårt nuvarande 

elsystem är upplagt och har även tagit kontakt med konsult som är på G. Mer information till nästa möte 

förhoppningsvis. 

Grannsamverkan 
Senaste rapport från Polisen, nov 2019 nu publicerad på hemsidan 

Bil med regnr UMN 854 (ägaren bor i Hägersten) parkerad vid garagelänga 3 sen flera mån tillbaka. Kan 

ev vara anhörig till Ghv 194. Marianne skriver till bilägaren och skriver även i Nyhetsbrev att våra 

gästparkeringar inte är till för långtidsparkering. Det gäller även för oss som bor här.  

Lekplatsbesiktning 
Klart! 

Städdag 
Vårens städdag är bestämd till den18 april (bestämdes vid förra styrelsemötet) 

Gräsklippning och snöröjning 
Den sista gräsklippningen, som skulle ha gjorts i november, blev inte av. Den har vi ”till godo” till första 

klippningen i vår. Beträffande snöröjningen tackar vi vädrets makter som ser till att vi har snöfritt så 

länge som möjligt      . 

Övriga punkter 

• Verksamhetsberättelse 2019. Den ska vara klar till den 10 mars då denna och 

originalprotokollen ska skickas till revisorerna för granskning. 

• Bokning av lokal (Sandåkraskolans matsal) till årsmötet. Stefan kollar med Sthlm stads 

lokalbokning. 

• Underhållsplanen ska uppdateras. Thomas gör detta och skickar ut till styrelsen 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 17 februari kl. 19.00 hos Ali, Ghv 110. 

 

 

 


