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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll ordinarie styrelsemöte, nr 02–2020/2021, Dagordning 
Tid: kl 19.00 tisdag den 19 maj 2020 

Plats: Gråhundsvägen 112 hos Carin 

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. 

Fibernät 
Open Infra (fd Stadsnätsbolaget, Öppna stadsnät och Svensk Infrastruktur) informerar om att de 

kommer att dra fiberkablar förbi vårt område. De ville gärna få till en överenskommelse att förbereda 

för fibernät i vårt område också. Vi tackar t.v. nej eftersom vi just avslutat belysningsprojektet som ska 

betalas samt att vi prioriterar uppdatering av elnätet i våra garage (pågående projekt). 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2020-04-21 justeras/signeras. 

Ekonomi 
Inget att rapportera då det bara varit några få, normala, transaktioner sedan senaste rapporten. Alla har 

betalat avgiften i februari. Utdebitering nr 2 har delats ut- Den ska betalas senast den 29/5. 

Underhållsplanen  
Genomgång av Thomas Vi stämmer av posterna i tur och ordning och fortsätter vid nästa styrelsemöte 

från punkt 4.  

• Vi behöver rusta upp/måla planken vid våra garagelängor i år samt bänkae etc. övre och nedre 

lekplatserna . Vi söker några frivilliga som ev ”hemestrar”. Marianne ”annonserar” i Nyhetsbrev 

och på hemsidans anslagstavla 

• Vid Höststädningen ska vi inventera behovet av att byta stuprör vid garagen 

Sophanteringen 
Övre soptunnan, öppningsrepet har gått av på övre sopkärlet. Bengt har kontaktat Miljöhuset som 

troligen kan fixa detta redan i morgon. 

Klottersanering 
Det har klottrats på soptunnor. Gunnar har sanerat 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Per informerar:Vårt webbhotell, Surftown, har bytt namn till: Simply.com. 

Infoskyltar 
Thomas rapporterar 
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Nyinflyttade 
Ghv 124 såld 

Laddning EL-bilar 
Bordlägges eftersom Stefan inte är närvarande 

Grannsamverkan 
Nytt meddelande om knarklangning i området från Ingrid Samuelsson 

Lekplatsbesiktning 
Ej aktuellt 

Städdag 
Rapporet från vårens städdag den 18/4 

Gräsklippning och snöröjning 
Avtalet med Peab ska justeras 

Övriga punkter 

• Fråga från medlem om att hyra garageplats. Beslutades att avslå detta då föreningen själv 

behöver ha detta utrymme. Thomas meddelar frågeställaren. 

• Fråga om Gräsklippare. Endast en fungerar tydligen för tillfället. Vi diskuterade och kom fram till 

att eftersom vi lejt ut klippning av de stora gräsytorna i vårt område finns inget egentligt behov 

av att föreningen håller med batteri/motordrivna gräsklippare. Vi har även noterat att batterier 

fått fötter och om något går sönder så glömmer man ibland att informera styrelsen. Beslutades 

att vi satsar på en eldriven med sladd och en handdriven klippare i stället. Carin meddelar. 

• Fråga om att bygga kojor vid träd på allmänning inom området. Den typ av koja som är aktuell 

finner de styrelsemedlemmar som tittat på ”byggnationen” tämligen harmlös. Och att barn leker 

på våra allmänna ytor ska vi acceptera. Däremot är det ju förstås viktigt att vi har en dialog 

grannar emellan. Marianne meddelar  

• Fråga från medlem om byte av plank/staket färg och längder. Så länge man håller sig till den 

godkända färgsättningen (”Norra Sköndalsrött eller Norra Sköndalsbrunt” se hemsidan under 

föreningsinformation, rubrik: Färg på fasaderna) och att höjd och längd inte ändras krävs inget 

bygglov. Marianne meddelar. 

• Beslutades att samla medlemmars frågor i en egen punkt på dagordningen fr.o.m. nästa möte 

• Trädgårdsgruppen har haft möte med PEAB. Projektet blir en stämmofråga. Förslag från 

gruppen kommer att publiceras på hemsidan/Anslagstavlan/Trädgårdsgruppen 

• De flesta atriumhusen saknar färg runt de nya lamporna på fasaden mot gångvägen. Gunnar 

erbjuder sig att måla dessa under sommaren. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 16 juni kl. 19.00 hos Ali, Ghv 110 

 

 

Vid pennan Justeras 

 

 

 

Marianne Bergström Thomas Mårding 

sekreterare Ordförande 

https://grahunden.se/foreningsinformation/
https://grahunden.se/anslagstavlan/tradgardsgruppen/

