
Med vänlig hälsning, Styrelsen gm Marianne Bergström,  

sekreterare & webbmaster Ghv 114 

 

Gråhundens samfällighetsförening 

Nyhetsbrev 06–2020 
2020-10-04 

Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening! 
• Hoppas ni alla haft en fin sommar trots pandemi och 

reserestriktioner      ! 

•  Glädjande att se i Polisens månadsrapporter att inbrotten i Norra 
Sköndal har minskat något.  

• Det var ett stort intresse i vår förening att ansluta sig till fibernätet. 
Hela 71 av 74 fastigheter har beställt anslutning. 

• Styrelsen ska uppdatera vår underhållsplan. Vi är noviser när det 
gäller fastighetsunderhåll, asfaltering av garage etc. och undrar om 
det är någon i föreningen som sitter på den kompetensen eller 
känner till någon som gör det och kan bistå styrelsen med 
uppdaterigen?  

• Vi har fått nya grannar i Ghv 124. Vi hälsar Rodrigo Silva, Noora 
Sirén Silva och Kristiina Jansson varmt välkomna. 

• Höstens städdag: Lördag den 17 oktober kl 10.00 -12.00. Se separat 
inbjudan. Gemensam korvgrillning och fika ställer vi in pga Covid-
19. 

• Trädgårdsgruppen planerar en presentation till Årsstämman i vår. 

• Laddning El-bilar-gruppen har möte inplanerat i veckan som 
kommer. Presenterar förslag senast till Årsstämman. 

• Vi är nu 57 fastigheter som får nyhetsbrevet. Vi vill spara på 
pappersutskicken och ser gärna att några fler anmäler sig till 
digitala Nyhetsbrevet. Se högerspalten. 

Vi fortsätter att påminna om 

• Hushållssoporna. Kostnaden för våra hushållssopor ökar. Det vore 
fint om vi kan få ner denna genom att källsortera bättre. Genom att 
sortera det direkta matavfallet till den lilla behållaren, men också 
genom att sortera pappers-, metall- och plastförpackningar och 
tidningar samt slänga dessa i sopcontainrarna vid Hemköps 
parkering när vi ändå är där och provianterar. 

• Gästparkeringarna. Styrelsen vill också påminna om att våra 
gästparkeringar inte är till för långtidsparkering. Även stora bilar 
ska hålla sig inom den målade rutan och inte parkera med två hjul 
på refugen. 

• 30 km/tim. Det är hastighetsbegränsning på Gråhundsvägen och 
skymd sikt när man ska köra ut från våra garageplan om bilar är 
parkerade på de yttersta gästparkeringsplatserna. Särskilt vid första 
garagelängan där Ghv kröker sig. Tänk på att det finns många barn i 
området! 

• Tänk även på att inte cykla i hög fart nedför gång/cykelvägen 
utmed Ghv 138 – 112. Gäller även barnen. Någon kan komma ut 
genom grinden från sin tomt och marginalerna är då små. 

Kalender 
2020-10-17 Höstens städdag 

2020-11-02 Styrelsemöte 

2020-11-30 Samfällighetsavgift nr 4,  
3100 kr ska vara betald 

 

 

Har din granne inte fått det 
här Nyhetsbrevet? Tipsa hen om att skicka 
sin mejladress med namn och adress 
till styrelsen@grahunden.se  
och skriva Nyhetsbrev i ämnesraden. 

 
Vår hemsida: www.grahunden.se  

 
Hur Gråhundens Samfällighetsförening lever 
upp till/tolkar GDPR kan du se här 
https://grahunden.se/foreningsinformation/
gdpr/  

 
Önskas kontakt? Skriv till: 
styrelsen@grahunden.se  

 
Styrelseprotokoll hittar du här: 
https://grahunden.se/foreningsinformation/
protokoll/   

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

 
Vill du att styrelsen ska ta upp någon 
fråga på nästa styrelsemöte kontaktar du 
oss senast en vecka före mötet. Se datum 
högst upp i denna spalt 
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