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GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
717911-1625 

Dagordning styrelsemöte, nr 04–2020/2021 
Tid: kl 19.00 måndag den 24 augusti 2020 

Plats: Gråhundsvägen 114 hos Marianne 

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

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 2020-06-16 justeras/signeras. 

Ekonomi 
Bengt redovisar. 

• Efter några påminnelser har nu alla betalat samfällighetsavgift nr 2.

• Sopvolymen har minskat något, -15 %.

• Elkostnaderna har varit mindre än beräknade.

Underhållsplanen  
Beslutades att Thomas och Stefan undersöker möjligheten att konsultera någon som på ett 

professionellt sätt kan hjälpa oss att få ordning på underhållsplanen 

Sophanteringen 
Flugproblem för dem som bor närmast soptunnorna kommer vi nog aldrig helt ifrån. Beslutades att 

styrelsen bekostar Radar till dessa fastigheter. 

Klottersanering 
Det finns lite klotter vid nedre soptunnan. Vi ber Gunnar att ta bort detta 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
57 fastigheter, 76 namn på sändlistan 

Infoskyltar 
Thomas har fått in offert på sex skyltar, något större än befintliga.  

Pris för alla 6 = 7760 kr + moms = 9700 kr. Beslutas att acceptera anbudet 

Nyinflyttade 
Nyinflyttade Ghv 124, Gråhunden 70 – Rodrigo Silva , Noora Siren Silva + Kerstin Jansson 



Laddning EL-bilar

Stefan och 6v「iga i ’’削addningsgruppen’’pianerar ett m6te nasta vecka

G「annsamverkan

Polisens manadsrapporter f6rjuni och juIi visar att Norra Sk6ndal har kIarat sig fran inbrott i sommar.

Rapportetna ar utIagda pa hemsidan Anslagstavlan/polisen-informerar

」ekpiatsbesiktning

6vre Iekplatsen harej maIats i sommar som var planerat.

S瑞ddag

H6stens staddag bIir den 17 oktober. GarageI訓ga.2 ansva「ar f6r korvgr川ning och fika.

G「善sk=ppnmg OCh sn6r6jning

Dags att fomya avtal.

F「agor f「鉦medlemmar/fastighetsaga「e

HaraId L6nnbro, Ghv 234 undrar om byte av Ias ti= Garageportarna.

Det ar ingen specifik lasserie, dvs = ingen s.k. huvudnycke=inns.

Det ska vara ett ASSA-Ias med ova=askoiv. Valfr=assmed kan anIitas,

Ovriga punkter

㊨　Staketmalning- ingen anmalde sigt川m引ning undersommaren. Staketet vid garageほnga 2

beh6ver rustas upp. BesIutas att spara detta tiiI varstadningen,

⑱　FiberansIutningen: 70 fastigheter har best訓tfiberansIutning. Vid informationen den 14juii fick

Vi vera, att fiberansIutningarna ska vara utforda f6re arssk柾et

M6tespianerIng
Nasta m6te bestamdest用mandagen den 21september kl, 19,00 hos Stefan Ghv l16

Vid pennan

四国園田
Marianne Bergstr6m

Sekretera 「e Ordf6rande
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