
 

Gråhundens samfällighetsförening 

Nyhetsbrev 07–2020 
2020-10-12 

Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening! 

Information om fiberdragningen 
Här kommer lite ny information: 

− Nu börjar der hända saker      . Markavtal och andra papper som 
måste vara påskrivna är strax klara. 

− Inom kort kommer var och en av oss att bli kontaktade per telefon 
av någon från företaget Netel, som på uppdrag av IP-Only ska sköta 
grävandet för indragning av fiberkabeln till våra fastigheter. Det 
sker i slutet av denna vecka/början av nästa vecka och de kommer 
att fråga om var i huset du vill ha din anslutning. 

− Enligt avtal kommer grävning på din tomt att grovåterställas. Det 
innebär att lägga tillbaka jord/grus men inte t.ex att så gräsfrön eller 
återställa stenläggning. Bra att tänka på vid val av anslutningsplats. 

− Själva grävandet räknar man med ska komma igång inom ca 3 veckor 
räknat från idag. 

− Hur grävandet planeras kan du se i dokument/bild nedan 

 
PS. Vi har även lagt upp denna information på hemsidan under 
Anslagstavlan/Fiberanslutningen 
 

Har du frågor kontakta styrelsen@grahunden.se .  

 

Övrigt! 
Styrelsen har inhandlat en ”teleskopisk stångsax” för klippning av 

trädgrenar med en upp till 32 mm.  
Den är placerad i El-garaget i länga 2 
 
 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen gm Marianne Bergström,  

sekreterare & webbmaster Ghv 114 

 

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 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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