
GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717911-1625 

 

Protokoll styrelsemöte, nr 09–2021/2022 
Tid: kl. 19.00 måndagen den 21 februari 2022 

Plats: Google Meet 

Mötesdeltagare 
Thomas Mårding Gråhundsvägen 134  ordförande Närvarande 
Carin Bergfeldt Gråhundsvägen 112  ordinarie Närvarande 
Stefan Nordin Gråhundsvägen 116  ordinarie Närvarande 
Bengt Samuelsson Gråhundsvägen 132  ordinarie Närvarande 
Gunnar Lindberg Gråhundsvägen 96  ordinarie Närvarande 
Ali Asvand Gråhundsvägen 110  suppleant Närvarande 
Per Karlsson Gråhundsvägen 214  suppleant Frånvarande 

Mötet öppnas 
Thomas Mårding valdes som mötesordförande och förklarade mötet öppnat.  

Stefan Nordin valdes som sekreterare. 

Godkännande av dagordning 
Dagordning godkändes. 

Protokoll från föregående möte  
Protokoll nr 8 från mötet 2021-01-24 justeras/signeras. 

Ekonomi 
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi.  

Snöröjningsentreprenören har efter förhandling krediterat 17 tkr. PreZero Recycling betalar faktura från 

Miljöhuset AB för inspektion av kärl.   

Styrelsen konstaterade att föreningens ekonomi är fortsatt god. 

Underhållsplanen  
Arbetsgruppen har inkommit med ett uppdaterat förslag till underhållsplan. Tomas och Bengt gör slutliga 

justeringar inför årsmötet. 

Sophanteringen 
Se under punkten Ekonomi. I övrigt fanns inga frågor att behandla. 

Klottersanering 
Tidigare anmärkning om klotter på garageväg som vetter mot Ghv 96-98 kvarstår. Beslöts att uppdra åt 

materialansvarige att ordna sanering. 

Hemsida/Maillista/Nyhetsbrev 
Beslöts att uppdra åt Per att sammanställa ny medlemssändlista. 

 

Laddning EL-bilar 
Styrelsen har fått en offert av Ellevio angående framdragning av ny elservise. Styrelsen avvaktar vidare 

offert från Bravida. 

Fiberdragningen 
En del återställande återstår. Ordföranden bevakar. 
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Grannsamverkan 
Styrelsen har genom Gransamverkansföreningen tagit del av Polisens rapport för januari angående antal 

försök till inbrott eller fullbordade inbrott inom lokalpolisområde Farsta. Inga händelser rapporteras i 

föreningens område. 

 

Lekplatsbesiktning 
Lekplatsbesiktning är beställd 

 

Städdag 
Materialansvarige meddelade att containrar är beställda till den 23 april. Garagelänga nr 4 står som värd 

för korvgrillning och fika. 

Gräsklippning och snöröjning 
Styrelsen beslutade att ge ”Robban” att sköta sandupptagning i god tid innan städdagen. Beslöts vidare 

att ordföranden efterfrågar offerter avseende gräsklippning. 

Frågor från medlemmar/fastighetsägare 
Fastighetsägare har ställt fråga angående möjligheten att ta ned ett träd som står utanför dennes tomt. 

Beslöts att trädgårdsgruppen undersöker om trädet kan tas ned och meddelar fastighetsägaren. 

Övriga punkter 
Styrelsen diskuterade frågan om medlemsavgift för verksamhetsåret 2022/23. Beslöts att föreslå 

årsstämman att årsavgiften ska höjas med 800 kr. 

Beslöts att justera tidpunkter för när belysningen ska gå på respektive stängas av. 

Mötesplanering 
Nästa styrelsemöte bestämdes hållas kl 19:00 den 21 mars 2022.  

Plats: Ghv 116 

 

Vid pennan    Justeras 

 

 

Stefan Nordin    Thomas Mårding 

Ledamot    Ordförande 


