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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll ordinarie styrelsemöte, nr 9–2019/2020 
Tid: kl 19.00 måndag den 17 februari 2020 

Plats: Gråhundsvägen 110 hos Ali 

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 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 2020-01-14 godkänns och signeras. 

Ekonomi 
Bengt redovisar; Diskuterades utfall för 2019 och budget för 2020. Samfällighetsavgiften måste höjas. 

Förslag: Årsavgift 12400 kr/fastighet fördelat per kvartal i stället för tertial = 3100 kr/kvartal.  

För år 2020 gäller då 3200 kr 28 februari, 3200 kr den 31 maj, 3000kr den 31 aug och 3000 kr den 30 nov 

om årsstämman beslutar om att avgiften kan betalas var tredje månad.  

Om betalning/tertial kvarstår blir avgiften 3200, kr den 28 februari, 4600 kr den 30 juni och 4 600 den 31 

oktober. Marianne skriver ner styrelsens förslag att presenteras på årsstämman. 

Underhållsplanen  
Thomas föreslår en uppgradering med 10%. Skickar ut ett förslag till styrelsen 

Sophanteringen 
Det har visat sig att den nedre matavfallsbehållaren fortfarande saknar den inre ringen. Gunnar har 

beställt. 

Utebelysning 
Det astronomiska tiduret som reglerar utebelysningen tänder lite väl tidigt. Vi tar kontakt med Henrik, 

Ghv 102, om han vet hur man kan ställa om uret så att det tänder senare. 

Klottersanering 
Inget att rapportera 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Inget nytt att rapportera; / Nu 55 hushåll/fastigheter och 75 namn på vår sändlista 

Infoskyltar 
Ligger kvar på ”Att-göra-listan” 
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Nyinflyttade 
Inga nyinflyttade 

Laddning EL-bilar 
Stefan, som inte kunde vara med på dagens möte har mejlat över en preliminär offert. Vi kommer fram 

till att denna behöver kompletteras med uppgift om vårt nuvarande nät klarar belastningen (11kWh). Vi 

ber Stefan kolla detta. 

Grannsamverkan 
Polisens månadsrapport för januari 2020 är publicerad på hemsidan 

Lekplatsbesiktning 
Inget att rapportera 

Städdag 
Inget att rapportera 

Gräsklippning och snöröjning 
Robert Larsson ges uppdraget att även i år, i samband med vårstädningen, sopa rent i området från grus 

och sand. Bengt kontaktar honom. 

Övriga punkter 

• Årsmötet: Lokal, Sandåkraskolans matsal är bokad från kl 18.00 dn 21 april 

• Marianne och Bengt har börjat skriva på Verksamhetsberättelsen. Protokoll och 

verksamhetsberättelse till revisorerna den 10 mars. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 9 mars kl. 19.00 hos Gunnar Ghv 96 

 

 

 


