
GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖREN/NG
717911-1625

Protokoll styrelsemöte, nr 02-2022/2023
Tid: kl. 18.00 måndagen den 2 maj 2022
Plats: Elhennawy, Ghv 164

Mötesdeltagare
Carin Bergfeldt Ghv 112 Ledamot
Abdelrahman Elhennawy Ghv 164 Ledamot
Gunnar Lindberg Ghv 96 Ledamot/mtr. ansv.
Stefan Nordin Ghv 116 Ledamot/ordf.
Bengt Samuelsson Ghv 132 Ledamot/kassör
Ulrika Strid Ghv 106 Ledamot
Ali Asvand Ghv 110 Suppleant
Per Karlsson Ghv 214 Suppleant

Mötets öppnande
- Val av ordförande för mötet Stefan Nordin.
- Val av sekreterare för mötet Carin Bergfeldt

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

Protokoll från föregående möte
Protokoll nr 1 från konstituerande styrelsemöte den 25 april 2022 justeras.

Inkomna frågor från medlemmar/fastighetsägare
- Det har inkommit ett mail angående en trasig garageport, som besvarats av Bengt.
- Dominic Mitchell har erbjudit sig att hjälpa till med hemsidan.
- Förfrågan har inkommit om lån av garage 426 för att under en kortare period
förvara plankor, som besvarats.

Ekonomi
- Kassörens rapport. Elkostnaderna har stigit.
- Vi behöver teckna ett nytt avtal för snöröjning efter sommaren.
- Den nya höjningen av avgiften kommer att finnas på den nya avin som delas ut under maj (maj 3500
kr, Augusti 3300 kr och November 3300 kr).

Drift och underhåll
- Sophantering. Bengt har tagit bort skräp som placerats bakom den nedre soptunnan.
- Gräsklippning och snöröjning
- Klottersanering. Klotter borttaget på nedre soptunnan. Den behöver målas om på nästa städdag.
- Lekplatser. Bänkarna vid lekplatserna behöver oljas in. Gunnar beställer lekplatsbesiktning. Det
finns en parasollfot vid övre lekplatsen som bör flyttas för att inte orsaka skada, Pelle tar på sig att
göra detta.
- Una-portar har lagat den senaste trasiga garageporten.
- Försäkringsbolaget har accepterat kostnaderna för en tidigare på backad garageport.



- Vi behöver se över och filma våra rör i området. Vi fördelar denna uppgift på nästa möte.
- Nytt underhållnings material som förvaras i elgaragen ska köpas in av Gunnar.

Projekt
- Fiberdragning restlista. Stefan kontaktar Thomas för att få restlistan.
- Ladd platser. Fortsatt utredning kring anläggningsbeslut till lantmäteriet. Pelle tar på sig att

kontakta lantmäteriet. Stefan ska kontakta Bravida för mer information. Stefan ska även
kontakta Ellevio om det går att få fakturan förlängd.
Pelle kommer upprätta ett dokument med information till medlemmarna om laddstolpar samt
ett arbetsdokument till styrelsen.

- Trädgårdsgruppen. Inget att tillägga.

Kommunikation/information
- Hemsidan. Elhennawy och Dominic kommer ansvara för hemsidan. Pelle kommer vara behjälplig

och gå igenom gammalt material.
- Maillista medlemmar. Elhennawy ska se över mail listan så att den kan användas på bästa sätt.
- Nyhetsbrev mm

Grannsamverkan
Bör mailas ut till medlemmarna samt delas på hemsidan.

Övriga punkter
Inga övriga frågor fanns att behandla.

Nästa möte
Torsdag den 16/6 kl. 19:00 hemma hos Bengt på Ghv 132

Vid pennan
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Carin Bergfeldt

Sekreterare
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