
 

Gråhundens samfällighetsförening 

Nyhetsbrev 08–2020 
2020-12-19 

Bästa Granne i Gråhundens samfällighetsförening! 

• Information om fiberdragningen 
Snart är det klart hoppas vi. Installationen med blåsning och 
svetsning av fiber mellan fiberoptiskt-skåp och fasadbox vid varje 
fastighet under vecka 51 och väntas vara klart före nyår. Vi har 
uppdaterat information på hemsidan under 
Anslagstavlan/Fiberanslutningen Har du frågor kontakta 
styrelsen@grahunden.se. Det har kommit önskemål om tips om 
installering av router m.m. Det är svårt att skriva något generellt 
eftersom förutsättningarna varierar från hus till hus beroende läge, 
väggar, grannens placering av sin router m.m. Vi funderar – Håll 

utkik på hemsidan/Anslagstavlan/Fiberanslutningen       

• El-fordon-laddningsgruppen 
Här går det lite långsammare. Gruppen har träffats några gånger, 
men har ännu inget färdigt förslag att presentera. 
Det statliga elbilsbidraget som man har kunnat söka kommer 
troligen att omvandlas till ett ”grönt rotavdrag” vid årsskiftet. Vi har 
lagt upp ett par nya länkar till Naturvårdsverket och 
Energirådgivningen, Stockholmsregionen. Du hittar dem på 
hemsidan under Länkar där man kan få bra information om vad 
man bör tänka på som småhusägare och att som samfällighet 
måste vi ta hänsyn till anläggningsbeslut och annat. 

• Trädgårdsgruppen… 
…har legat lite lågt under hösten. Förslaget som PEAB hjälpt dem 
med att ta fram visar sig vara väldigt dyrt och med tanke på de 
andra pågående projekten avvaktar man. Se hemsidan 
Anslagstavlan/Trädgårdsgruppen 20-06-03. 

• Övrigt! 
o Vatten- och avloppskostnader är högre än motsvarande 

period i fjol. 
o Elförbrukningen har ökat mindre än beräknat. Kostnaden är 

dock något mindre eftersom elpriset har varit lägre jfr med 
föregående år. 

o Mängden sopor har glädjande nog minskat och därmed 
kostnaderna. Matavfallet har ökat, vilket får ses som positivt. 

o Montering av nya informationsskyltar är påbörjad. 
o Vi får så småningom nya grannar på Ghv 164 och Ghv 180. 

Båda fastigheterna har bytt ägare i höst 
o I broschyren ”Hållbart Stockholm” finns många bra tips om 

att spara på miljön och förhindra stopp i avloppsledningar. 
Har du råkat slänga den, en pdf-kopia finns på 
hemsidan under Anslagstavlan/ÅVC . 

 

Kalender 
2021-01-12 
kl 19:00 till 
19:45 

Mobila Miljöstationen 
kommer till parkeringen vid 
Hemköp 

2021-01-18 Styrelsemöte 

2020-02-28 Samfällighetsavgift nr 1,  
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 Kalender i denna spalt. 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar 

Styrelsen gm Marianne Bergström, 

sekreterare & webbmaster Ghv 114 
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