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Protokoll Grahunden 210218 nr 09 

Protokoll styrelsemöte, nr 09–2020/2021 
Tid: kl19.00 torsdagden 18 Februari 2021 

Plats: Google Meet 

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 Närvarande 
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 somsekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställs vid mötets början. 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2021-01-18justeras/signeras. 

Ekonomi 

 PEAB har skickat räkning för snöröjning och sandning. Vi har synpunkter på bristande plogning av 
bl.a. våra gästparkeringar och att PEAB inte synkroniserat sandningen i samband med plogningen 
utan debiterat oss för extra ”framkörning”. Bengt kontaktar PEAB. 

 Bengt påpekar att vi medlemmar har rätt till avdragsgill ränta. Vi informerar medlemmarna om 
detta. 

Underhållsplanen  
Vi har inte funnit någon än, som kan vara styrelsen behjälplig. 

Sophanteringen 
Inget att rapportera. 

Klottersanering 
Inget att rapportera. 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Hemsidan uppdateras regelbundet. 

59 fastigheter, 80 namn på sändlistan. 

Infoskyltar 
Thomas slutför monteringen av de nya informationsskyltarna när det är lite varmare ute. 

Nyinflyttade 

 Dominic Mitchell och Rickard Andersson flyttar in Ghv 180 i mitten av mars.  

 Ghv 164 har börjat renovera. Vi har ännu inte fått kontakt. 
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Laddning EL-bilar 
Stefan tar kontakt med Bravida och ber dem om en teknisk specifikation. Stefan och Thomas skriver ihop 

en presentation till årsstämman. 

Grannsamverkan 
Polisens månadsrapportert.o.m.januari 2021 finns nu på hemsidan. 

Lekplatsbesiktning 
Ny lekplatsbesiktning beställer vi längre fram i vår. 

Städdag 

 Vårens städdag blir lördagen den 17 april utan gemensam fika pga Covid-19. 

 Årsstämma direkt efter vid övre lekplatsen kl 12.00. 

Gräsklippning och snöröjning 
Ny offert från Park och trädgård och Niklasson ska inhämtas. 

Frågor från medlemmar/fastighetsägare 
Inga frågor. 

Övriga punkter 

 Fiberanslutningen: Alla ska nu vara anslutna. En del markarbeten återstår. 

 Årsstämma den 17 april kl 12.00 vid den övre lekplatsen. 

 Verksamhetsberättelse 2020. Gicks igenom. Marianne gör de sista rättningarna och skickar sen 

runt för underskrifter. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndag den 22 mars2021 kl. 19.00 via Google Meet. Thomas ordnar detta. 

 

 

 

Vid pennan Justeras 

 

 

 

 

Marianne Bergström Thomas Mårding 

Sekreterare Ordförande 


