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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll ordinarie styrelsemöte, nr 10–2019/2020 
Tid: kl 19.00 måndag den 9 mars 2020 

Plats: Gråhundsvägen 96 hos Gunnar 

Mötesdeltagare 
Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96  ordinarie Närvarande 
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  
Ali Asvand Gråhundsvägen 110  suppleant  
Per Karlsson Gråhundsvägen 214  suppleant  

Mötet öppnas 
Stefan Nordin 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 2020-02-17 godkändes. 

Ekonomi 

• Inga transaktioner att rapportera om.  

• Bengt har haft strul med behörigheten till internetbanken.  

• De flesta har betalat sin samfällighetsavgift. Påminnelse till dem som ännu inte betalat 

• Bengt har kontaktat Stockholm Vatten för ny mätning då vi finner det anmärkningsvärt att 

det är så stor differens mellan garagelängorna 2 och 3 som har lika många fastigheter 

vardera. 

Underhållsplanen  
Bordläggs eftersom Thomas ej är närvarande 

Verksamhetsberättelse 2019 
Bengt och Marianne har ”författat” verksamhetsberättelsen. Övriga styrelsen har granskat och 

”godkänner”. Alla närvarande skriver under. 

Sophanteringen 
Vi vet inte riktigt om ”nedre Matbehållaren” har blivit lagad än. Bengt kontrollerar 

Utebelysning 
Inge att rapporterat 

Klottersanering 
Ev. klotter vid övre soptunnorna. Gunnar kontrollerar och åtgärdar vid behov 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Senaste polisrapporten/Grannsamverkan för februari är publicerad på hemsidan under Anslagstavlan 
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Infoskyltar 
Bordlägges 

Nyinflyttade 
Inga nyinflyttade 

Laddning EL-bilar 
Stefan ska träffa Dahlberg Charging Solutions tillsammans med Henrik Rosenlund för att få lite 

klargörande i den offert de givit. 

Grannsamverkan 
I senaste polisrapporten från februari konstaterar vi att det har varit två fullbordade inbrott på 

Pudelgränd och Gråhundsvägen (Kungspudelns samfällighet). 

Lekplatsbesiktning 
Ej aktuellt 

Städdag 
Containrar till städdagen den 18 april ska beställas; Garagelänga 2 ska informeras att det är deras tur 

att ansvara för fikat. Låda med material till fikat finns hos Marianne Ghv 114. 

Gräsklippning och snöröjning 
Inget att rapportera 

Övriga punkter 

• ComHem slutar med analoga utbudet den 26 maj då man går över till enbart digitala 

sändningar. Som förening påverkas vi inte, men däremot kan enskilda husägare bli berörda 

om deras TY-apparat är av äldre modell. Vi informerar om detta i nästa Nyhetsbrev 

Mötesplanering 
Nästa möte, konstituerande, bestämdes till den 21 april kl. direkt efter årsmötet  

 

Vid pennan Justeras 

 

 

 

 

 

Marianne Bergström Stefan Nordin 

Sekreterare Ledamot / mötesordförande 


