
 

Gråhundens samfällighetsförening 

Nyhetsbrev 01–2020 

2020-01-29 

Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening! 

Hoppas att det nya året och decenniet har börjat bra      ! 

• Glädjande att vår sändlista har vuxit till 54 

hushåll/fastigheter. Vi hoppas förstås att det finns 

ytterligare några som vill hänga på och få detta 

nyhetsbrev direkt i sin mejlbox. Skriv till 

styrelsen@grahunden.se och skriv Nyhetsbrev i 

ämnesraden. 

• Hushållssoporna. Kostnaden för våra hushållssopor ökar. 

Det vore fint om vi kan få ner denna genom att 

källsortera bättre. Genom att sortera det direkta 

matavfallet till den behållaren, men också genom att 

sortera pappers-, metall- och plastförpackningar och 

tidningar samt slänga dessa i sopcontainrarna vid 

Hemköps parkering när vi ändå är där och provianterar. 

• Klotter. Vi har varit utsatta för klotter på garage och 

fastighetsväggar Dessa har klottersanerats. Styrelsen har 

diskuterat hur kostnaden bäst fördelas mellan samfällig-

hetsföreningen och de enskilda fastighetsägarna. Vi kom 

fram till att frågan bör lyftas på årsmötet i april. 

• Gästparkeringarna. Styrelsen vill också påminna om att 

våra gästparkeringar inte är till för långtidsparkering. 

• 30 km/tim. Det är hastighetsbegränsning på 

Gråhundsvägen och skymd sikt när man ska köra ut från 

våra garageplan om bilar är parkerade på de yttersta 

gästparkeringsplatserna. Särskilt vid första garagelängan 

där Ghv kröker sig. Tänk på att det finns många barn i 

området. 

• Vill du att styrelsen ska ta upp någon fråga på nästa 

styrelsemöte kontaktar du oss senast en vecka före 

mötet. Se datum för detta i Kalendern i högerspalten 

 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen gm Marianne Bergström,  

sekreterare & webbmaster Ghv 114 

Kalender 

2020-01-30 ComHem meddelar att man ska 
utföra underhållsarbete i vårt kabelnät mellan 
08.00-12.00 Läs mer… 

2020-02-17 Nästa Styrelsemöte 

2020-04-18 Vårens städdag 

2020-04-21 Årsmöte Gråhundens 
samfällighetsförening 

 

 
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 
http://grahunden.se/foreningsinformation/gdpr/  

 
Önskas kontakt? Skriv till: 
styrelsen@grahunden.se  

 
Vår hemsida: www.grahunden.se  

 
Styrelseprotokoll hittar du här: 
http://grahunden.se/forenings 
information/protokoll/  

 
Polisens Månadsrapporter: 
http://grahunden.se/anslagstavlan/polisen-
informerar/  
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