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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

Protokoll styrelsemöte, nr 03–2020/2021 
Tid: kl 19.00 tisdag den 16 juni 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 Närvarande 
Bengt Samuelsson Gråhundsvägen 132  ordinarie  
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 2020-05-19 justeras/signeras. 

Ekonomi 
Vattenavgift – Lägre än föregående år eftersom en återbetalning på 4 700 avseende 2018 och 2019 

ligger med i 2020 års siffror. Justeringen avser mätaren på G 188. 

Sophantering – En hämtning mindre men volymen har ändå blivit ca 10 % lägre jfr med motsvarande 

antal förra året. 

Underhållsplanen  
Bordlägges till nästa möte – vi fortsätter då på punkt 4 

Sophanteringen 
De fastigheter som har uteplats närmast soptunnorna besväras av dålig lukt från behållarna. 

Diskuterades huruvida detta beror på att locken inte sluter tätt, dålig rengöring av sopkärlen eller att 

man slänger matavfall i sopkärlet för hushållssopor.  

Styrelsen tackar Stig Eriksson för uppmuntrande brev till grannar om att källsortera. 

Klottersanering 
Klottret på övre garage ej åtgärdat än. Gunnar kontaktar saneringsfirman och ber dem då också ta bort 
klotter på och runt sopbehållare 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 

•  56 fastigheter, 74 namn på sändlistan 

• Nyhetsbrev nr 4/2020 är utskickat 

Infoskyltar 
Ej åtgärdat än. 
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Nyinflyttade 
My Granström har nu officiellt flyttat in i Ghv 204. 

Laddning EL-bilar 
På årsstämman 2020 bildades en arbetsgrupp  

Stefan Nordin, Ghv 116, styrelserepresentant och sammankallande 

Johan Sundin, Ghv 158 och Göran Söderlund, Ghv 222. Gruppen har ännu inte haft något möte 

Grannsamverkan 
Polisens månadsrapport för maj visar att två inbrott/försök har skett i Sköndal, varav det ena här på 

Gråhundsvägen. Det är dock ingen ökning jämfört med samma period förra året. Rapporten är utlagd på 

hemsidan Anslagstavlan/polisen-informerar 

Lekplatsbesiktning 
Thomas har slipat och oljat bänkarna vid nedre lekplatsen.  

Övre lekplatsen planeras fån sin förbättring senare i sommar. 

Städdag 
Höstens städdag, blir, den 17 oktober. Garagelänga 2 ansvarar för korvgrillning och fika. 

Gräsklippning och snöröjning 
Bengt har undersökt status på våra batteridrivna gräsklippare och har konstaterat att den ena laddaren 

har trasig säkring medan den andra har hel säkring, men ändå inte fungerar. Bengt föreslår att vi satsar 

på en ny laddare. Beslutades att vi (dvs Bengt) köper in en ny laddare (Stiga SCG 48 AE; 495 kr på 

Bauhaus) och testar om det fungerar samt prövar om vi sen kan flytta över den hela säkringen till 

laddaren med trasig säkring. I bästa fall får vi då två fungerande gräsklippare. 

Frågor från medlemmar/fastighetsägare 

• Ghv 122 önskar att projektet ”Laddning El-bilar ”prioriteras framför Trädgårdsprojektet. Stefan 

svarar att så är planerat. 

Övriga punkter 

• I FB-gruppen har frågan väckts om att ha ett bokningssystem till tennisbanan invid lekplatsen 
Skallet. Vi kom fram till att de som är intresserade själva bör driva frågan genom att t.ex. bilda 
en förening och förhandla med Stockholm stad. 

• Gunnar har börjat med målningen runt lampfästena på atriumhusen. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 24 augusti kl. 19.00 hos Marianne, Ghv 114. 

 

Vid pennan Justeras 

 

 

 

 

Marianne Bergström Thomas Mårding 

Sekreterare Ordförande 

https://grahunden.se/anslagstavlan/polisen-informerar/

