
GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

 

Protokoll styrelsemöte, nr 03–2021/2022 
Tid: kl. 19.00 måndagen 14 juni 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 som sekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställs vid mötets början. 

Protokoll från föregående möte  
Protokollet från mötet 2021-05-18 justeras/signeras. 

Ekonomi 
 Kostnaden för soporna har stigit med 17 % trots en volymminskning med 5 % 

 Kraftig ökning av elpriset också 

 Ett par medlemmar är försenade med samfällighetsavgiften som skulle ha varit betald den 31 
maj. Bengt påminner 

Underhållsplanen  
Beslutades att Stefan kontaktar Torbjörn J. Ghv 120, som var med i styrelsen 2014 då underhållsplanen 

senast uppdaterades ordentligt för ev. idéer/hjälp.  

Sophanteringen 
Bengt  har begärt offert från Miljöhuset om byte av säck i sopbehållare. Bör komma endera dagen 

Klottersanering 
Ingen klottersanering är beställd eller genomförd. Vi gör en ny genomgång till nästa möte på vad som 

behöver åtgärdas 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Hemsidan uppdateras regelbundet. 

o 60 fastigheter, 82 namn på sändlistan.  

Nyinflyttade 
Gråhundsvägen 172 är såld för 5 800 000 kr. 

Laddning EL-bilar 
Den el-kapacitet vi har räcker inte för att gå vidare med installation av laddboxar. Förslag att Bravida 

ansöker hos Elevio om utbyggnad av vårt elnät. De får sedan skriva en offert som vi presenterar för 

medlemmarna. 



Protokoll 20210614 nr 03 Grahunden 

Fiberdragningen 
Thomas har samlat ihop en lista med 27 olika åtgärder som behöver göras innan vi är nöjda. Thomas 

kontaktar Johan Olofsson på Netel igen. 

Grannsamverkan 
Rapporter t.o.m. april finns nu på hemsidan.  

Lekplatsbesiktning 
…är inte beställd. Marianne påminner Gunnar 

Städdag 
Inget att rapportera 

Gräsklippning och snöröjning 
Gräsklippnigsmissar. Vissa ytor som brukar klippas saknas på den ”klippkarta” som vi har.  Marianne 

kollar med Gunnar hur man tidigare har klippt vid Ghv 88-98 och justerar kartan där det behövs 

Frågor från medlemmar/fastighetsägare 

 Pontus Hansson har inkommit med en asfalteringsfråga – se ”fiberpunkten”  

Övriga punkter 

 Trädgårdsgruppen har haft möte. De har idéer om att låta plantera några nya träd längs 

gångvägen och ska kolla med Trädgårdshuset, Skarpnäck om lämliga träd och kostnad. 

Mötesplanering 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 16 augusti kl. 19.00  

Plats: Hos Marianne, Ghv 114 

 

Vid pennan Justeras 

 

 

 

Marianne Bergström Thomas Mårding 

Sekreterare Ordförande 

http://tradgardshuset.com/

