
Boka in! 
•  Informationsmöte   om fibernät lördagen den 23 januari 2010 kl 14 i 
stationshuset. Ta detta tillfälle att få svar på alla frågor. Till mötet kommer 
personer från Höganäs Energi, Öresundskraft och andra som kan svara. 
Från styrelsen sammanfattar vi resultatet av vår utredning. 

•  Extra stämma   lördagen den 6 februari 2010 kl 14 på Grand Hôtel 
med kaffe, te och kaka. Stämman är direkt kopplad till informationsmötet 
och kommer att vara beslutande i frågan om fibernät. 

•  Årsstämma   söndagen den 21 mars 2010 kl 15 på Grand Hôtel med 
kaffe, te och kaka. Summering av verksamheten under 2009, bokslut för 
året som gått och planering för 2010 och gängse val. 

Vi hoppas på många deltagare på dessa viktiga möten! Vi återkommer med 
kallelser och ytterligare information när det drar ihop sig. 

Hälsningar från styrelsen 
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Styrelsen informerar
•  Extrastämman den 24 oktober var ganska välbesökt, 36 
personer var på plats. Ett stort antal fullmakter fanns också 
för många av dem som inte kunde vara med. Stämmans be-
slut blev att styrelsen ska utreda alternativet att bygga om den 
gemensamma tv-anläggningen till fibernät. Protokollet finns 
att läsa på föreningens hemsida: www.gyllerod.se.

•  Vi drar igång fiberutredningen direkt och siktar på ett 
informationmöte i mitten av januari för att lägga fram 
resultatet. Då räknar vi med att personer från Höganäs 
Energi, Öresundskraft – och andra som har erfarenhet av 
ombyggnad till fibernät – är med och svarar på  
medlemmarnas frågor.

•  Under februari kallar vi till en extra stämma som tar 
ställning till de två alternativ som föreningen står inför, se 
rutan härintill. 

•  Vad vill ni veta om fibernät? Välkommen med era frågor! 
Detsamma gäller synpunkter och tips av alla de slag. Hör av 
er till någon av oss i styrelsen, se nedan. Kontaktuppgifter 
finns också på www.gyllerod.se och på anslagstavlan. 

•  Ni har väl inte missat att föreningen numera har en egen 
webbplats? Skicka gärna er e-postadress till oss, så får ni 
direkt ett mejl när vi har någonting nytt att komma med. 
Det är bara att gå in på www.gyllerod.se och klicka på ”Följ 
webben”.

De två alternativen
a.  Den nuvarande anläggningen 
läggs ned inom ett eller två år. Med-
lemmarna skaffar egna lösningar, till 
exempel med parabol eller bredband. 
I samband med nedläggningen begär 
föreningen en ny förrättning av 
Lantmäteriet för att få en ändring i 
anläggningsbeslutet.

b.  Föreningen bygger om den nu-
varande anläggningen till fiberoptik. 
Det nya nätet ansluts till stadsnätet. I 
detta alternativ behövs ingen ändring i 
anläggningsbeslutet.

Leif Houghton, 788 08, leif.houghton@telia.com 

Lars-Peter Jonsson, 34 73 52, fyrserveringen@gmail.com 

Sven Stedt, 34 79 39, sven.stedt@helsingborg.se 

Christer Wallentin, 34 72 13, christer.wallentin@bredband.net
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Bakgrund till stämman
styrelsen beslöt i augusti att inte 
bygga om den centrala tv-anlägg-
ningen för dr1 och dr2. En om-
byggnad som enligt uppgift skulle 
kosta cirka 25 000 kronor.

På årsmötet i mars 2008 behandla-
des tv-frågan. Den hade föreberetts 
av ett par arbetsgruppers som redo-
visade olika alternativ. Kontentan av 
diskussionen, som vi uppfattade den, 
vara att den nuvarande anläggning-
en skulle få tjäna ut och att fören-
ingen skulle hålla nere kostnaderna 
för underhåll och förbättringar.

Några medlemmar har kritiserat 
styrelsens beslut; de vill kunna se 
dansk tv även efter den 31 okto-
ber. Det har också påpekats att det 
beslut som stämman 2008 fattade 
inte var korrekt, eftersom ärendet 
saknades i kallelsen.

Efter att ha gått igenom kallelsen 
och protokollet från stämman 2008, 
håller vi med om att beslutet hade 
formella brister.

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Val av två protokollsjusterare som  
 vid behov är rösträknare

4. Upprättande av en närvarolista   
 och röstlängd

5. Godkännande av kallelsen till   
 stämman

6. Styrelsens förslag till dagordning

7. Presentation av inkomna motioner

8. Samfällighetens tv-anläggning.   
 Diskussion och beslut om an- 
 läggningens fortsatta inriktning

9. Övriga frågor

Vi har kallat till den här extra stäm-
man för att bringa klarhet i tv-
frågan. Syftet är att få ett beslut om 
anläggningens fortsatta inriktning 
som är väl förankrat bland förening-
ens medlemmar. Välkomna!

Styrelsen
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Därför är formalia viktiga
i de flesta föreningssammanhang 
behöver man inte hålla så hårt på det 
formella. Men i en samfällighetsföre- 
ning är det på ett annat vis. Varje 
beslut måste till punkt och pricka följa 
stadgarna och Lagen om samfällighets-
föreningar. 

Orsaken till detta är att ett majoritets-
beslut på en stämma blir bindande för 
samtliga medlemmar. Ett stämmobe-
slut till exempel om upprustning av en 
lekplats eller reparation av en förenings 
gångvägar innebär att alla medlem-
mar får vara med och betala, även de 
som röstade emot upprustningen eller 
reparationen.

I det följande beskriver vi några formel-
la saker som är viktiga att alla känner 
till inför den aktuella stämman.

Flera delägare 
Den som äger ett hus har en röst. Om 
flera personer äger ett hus – och alla 
inte är med på stämman – måste den 
som är på mötet ha fullmakt från de 
frånvarande delägarna för att få rösta.

Så räknas rösterna 
Utgångspunkten är en medlem–en röst. 
Men om en medlem begär det, ska 
stämman rösta enligt den så kallade an-
delstalsmetoden. Då har den som äger 
två fastigheter, två röster.

Fullmakt 
Röstning kan ske genom ombud. Ett 
ombud kan bara företräda en medlem. 
Ombudet behöver inte vara medlem 
i föreningen. Begränsningen till en 
fullmakt gäller inte fullmakter från 
delägare. Styrelsen har en blankett 
för fullmakt, se kontaktuppgifter på 
baksidan.

Föreningens uppgiFter

Gylleröds samfällighetsförening bildades 
genom ett anläggningsbeslut i janu ari 1975. 
Föreningens kärna beskrivs så här i detta 
beslut: 

Gemensamhetsanläggning ska inrättas 
och bestå av lekplatser, förbindelseleder 
(gångvägar) och centralantennanlägg-
ning för television och radio.

Om en väsentlig förändring skulle göras i 
föreningens uppgifter, till exempel om tv-
anläggningen skulle  läggas ned, fordras att 
Lantmäteriet gör en ny förrättning och fat-
tar ett nytt anläggningsbeslut.

Om föreningen däremot skulle besluta att 
bygga om centralantennanläggningen till 
fibernät, krävs ingen ny förrättning. Det 
betraktar Lantmäteriet som en anpassning 
till den tekniska utvecklingen. Se vidare 
sidan 12–13 om fibernät.
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Fråga 1. Vad gäller för er? Kryssa bara för ett alternativ.

42  Vi tar enbart emot tv-sändningar via Gylleröds tv-anläggning (A)
 5 Vi tar enbart emot tv-sändningar via vår egen parabolantenn (B)
 1 Vi tar enbart emot tv-sändningar via bredband (C)
 18 Vi tar emot tv-sändningar både via Gylleröds tv-anläggning och vår 
  egen lösning (parabol eller bredband) (D)*
 1 Saknar tv
 6 Ej svar
 73 Totalt antal medlemmar

* Andelen Gylleröds Tv varierar i svaren enligt följande:  0, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 
20, 25, 30, 50, 50, 50, 60, 80 och 90 procent.

Fråga 2.   Vad anser ni om bildkvaliteten? Kryssa för det påstående  
som ni tycker stämmer bäst med er uppfattning.

 A B** C** D**

Bildkvaliteten är för det mesta mycket bra 5 2  1
Bildkvaliteten är för det mesta bra 15   6
Bildkvaliteten är ibland bra, ibland dålig 14 1  6
Bildkvaliteten är för det mesta dålig 2   4
Bildkvaliteten är för det mesta mycket dålig 4  1 1
Ej svar   2   2       
Totalt 42 5 1 18
** Svaren i dessa undergrupper bör tolkas försiktigt, eftersom några medlemmar  
har uppfattat att frågan gäller program via Gylleröds tv-anläggning.

Gylleröds tv-enkät

Deltagandet i enkäten har varit högt. Det är 67 av 73 medlem-
mar som har svarat. Cirka 60 procent av hushållen ser tv enbart 
via Gylleröds anläggning, medan omkring 40 procent har skaffat 
parabol eller bredbands-tv. Tolv medlemmar anser att bildkva-
liteten för det mesta är dålig eller mycket dålig. Men omkring 
hälften av alla tycker att den är bra eller mycket bra.
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Fria kommentarer i grupp a
Vissa kanaler dåliga; Tv3, Tv5 speciellt 
dåliga.

Vi anser att föreningens tv-anläggning 
skall läggas ned. Det mot bakgrund av: 
(1) den snabba tekniska utvecklingen 
som inte kan mötas av Gylleröds tv-an-
läggning. (2) Kostnaden av cirka 106 000 
kronor 2008, och budget 75 000 kronor 
2009. (3) Många Gyllerödsbor i dag har 
abonnemang på annat håll – parabol/
Boxer etcetera.

Ljudkvaliteten är ofta mycket dålig på 
vissa kanaler. I synnerhet Tv3, Discovery 
och cnn.

Anser det önskvärt att bibehålla (om 
möjligt för vettig kostnad) de två danska 
kanalerna som tillsammans med cnn 
kompletterar och kompenserar för svt:s 
ofta mediokra utlandsnyhetsbevakning; 
Tv4 ej mycket bättre. Ser fram emot 
fruktbara diskussioner!

(1) Kolla om du har rätt antennuttag. 
Annars byt. Detta ger en ok bild. (2) 
Gemensam anläggning till minimal 
kostnad. Utbudet ska bara vara Tv1, Tv2, 
Tv4, Barnkanalen och Kunskapskanalen. 
(3) Större utbud fixar var och en själv: Tv3, 
sport, film etcetera. Tjänster finns både 
via bredband och parabol. (4) Framtiden 
är stadsnät. Var står Höganäs i denna 
fråga? I Nyhamnsläge dras det fram i dag. 
Vad är läget för Mölle? Detta kan säkert 
Höganäs Energi svara på.

Mitt svar angående bildkvaliteten (för det 
mesta mycket dålig) baseras på att text-Tv 

bara fungerar på svt2 och inte på någon 
av de andra kanalerna. Dessutom kan bil-
den varma sommardagar vara bedrövlig.

Bildkvaliteten är för det mesta bra utom 
på Tv3 och de danska sändningarna. Vi 
vill ha centralantennen kvar om de danska 
kanalerna kan behållas till den kostnad 
som angetts.

Svaret på frågan om bildkvalitet (ibland 
bra/ibland dålig) avser framför allt Dr1 
och Dr2, men ibland även Eurosport.

Vi tittar bara på Tv1, Tv2, Tv4 samt Dr1 
och Eurosport.

Fria kommentarer i grupp b–d
Dr1, Dr2 och även Tv3 har för det mesta 
mycket dålig eller ingen bild alls.

De danska kanalerna (centralantennen) 
har så gott som hela tiden haft dålig bild.

Vore kul med danska kanaler!

Bildkvaliteten är för det mesta mycket 
dålig, gäller Gylleröds tv-anläggning. 
Skrota Gylleröds tv-anläggning. Kostar 
för mycket pengar.

För vår del så kan Gyllerödsanläggningen 
gärna skrotas.

Jag anser att man inte ska lägga för stora 
summor på andra kanaler än de ”obligato-
riska”, svenska plus kanske Dr1 och Dr2. 
Jag tittar inte på dansk Tv, så mig berör 
inte den diskussionen, men eftersom man 
ändå inte får in de kanalerna via satellit, 
så kan det ju vara berättigat att ta in dem 
via vår anläggning. +
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Den nuvarande anläggningen:

Så fungerar den 

när gylleröd planerades var Skånska 
Cementgjuteriet angeläget om att 
inte förfula området med antenner på 
varje hustak. Det skulle bli ett extra fint 
område. Därför beslöt man att ha en 
central anläggning med kabel till alla hus. 
Denna typ av centralanläggning för radio 
och tv hade börjat dyka upp i början av 
sjuttio talet, så Gylleröd var inte det enda 
området med en sådan lösning.

Från starten 1975 kunde medlemmarna 
se tv1, tv2 och dr1. Tio år senare, alltså i 
mitten av 1980-talet, låg nya kanaler i ti-
den och många medlemmar började fråga 
om det inte gick att få flera kanaler. 

Parabolprojektet
Föreningens stora parabolprojekt genom-
fördes 1989–1990. Då byggdes två stativ 
för parabolantenner, en tv-bod sattes upp 
ovanför Håven och ny elektronisk utrust-
ning anskaffades. En del förbättringar ute 
i kabelnätet fick också göras. 

Kostnaderna för projektet blev totalt cirka 
350 000 kronor, vilket föreningen finan-
sierade med dels en extra uttaxering på 
2 800 kronor per medlem, dels överskott 
från tidigare år.

De ursprungliga kanalerna komplettera-
des genom parabolprojektet med följande 

kanaler: bbc, Discovery, Eurosport, mtv, 
Nordic och tv3, vilket byggde på en enkät 
om vad medlemmarna ville ha. Något år 
senare visade det sig att kabelnätet var 
bättre än väntat, och ytterligare två kana-
ler lades till: Sky One och tv4.

Utbud contra efterfrågan
Alltsedan utökningen av antalet kanaler 
i början av 1990-talet har sammansätt-
ningen diskuterats. Kritik från medlem-
marna, bland annat mot att golf saknades 
i utbudet, fick styrelsen att 2002 göra en 
enkät om tittarvanor och önskemål. 

Kontentan blev att uppsättningen av 
kanaler stämde rätt väl med vad medlem-
marna ville ha. Utbudet i dag omfattar 
tretton kanaler. Det har i stort sett varit 
samma kanaler sedan parabolprojektets 
dagar för snart 20 år sedan.

Kopparkabel
Kabelnätet består av koppartråd över-
dragen med plast. Den här så kallade 
koaxial kabeln ligger nedgrävd direkt i 
jorden. Ju fler kanaler som sänds i ett nät 
av det här slaget, desto sämre blir bild-
kvaliteten. Enligt Litas, det företag som 
underhåller vår anläggning, är dagens 
tretton kanaler maximum.
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Att reparera och utveckla
Föreningens anläggning är känslig för 
väder och vind. När det stormar kan in-
ställningen av antennerna rubbas, och det 
har till och med hänt att en antennmast 
brutits av och att ett parabolstativ har 
knäckts. På sommaren brukar bildkvalite-
ten bli sämre när det är varmt och soligt.

Nya kanaler, övergång till digitala 
sändningar med mera har under årens 
lopp krävt ny utrustning och anpass-
ning av den gamla. Det finns i dag ingen 
utrustning i tv-boden fanns där när den 
byggdes – allt är utbytt.

Kostnaderna för underhåll och förbätt-
ringar uppgick 2008 till 46 000 kronor.  
Under perioden 2004–2008, alltså de 
senaste fem åren, var den genomsnittliga 
kostnaden per år 30 000 kronor. 

Ökande kostnader
Från och med 1996 har föreningen varit 
tvungen att betala för rätten att sända 
programmen vidare till medlemmarna. 
Det första året var det 18 000 kronor, men 
beloppet steg snabbt och ligger i dag på 
drygt 50 000 kronor per år.

De sammanlagda kostnaderna för tv-
anläggningen uppgick 2008 till 104 000 
kronor, vilket motsvarade cirka 65 procent 
av föreningens totala kostnader.

Styrelsens budgetering av tv-kostnaderna 
har sällan stämt. Det hänger ihop med 
att en skada eller ett fel kan uppstå 
alldeles oväntat – som fordrar reparation 

omedelbart. Ibland gör också kanalerna 
tekniska förändringar – utan någon längre 
förvarning – som leder till att föreningens 
utrustning måste moderniseras.

Varierande kvalitet
På anläggningens minussida finns alltså 
kostnaderna och oförutsägbarheten. Men 
den allvarligaste bristen gäller ändå bild-
kvaliteten som varierar väldigt mycket.

En del medlemmar har en bra bild medan 
andra har en dålig bild. Ibland är bilden 
utmärkt i hela Gylleröd på till exempel 
svt1, medan den vid andra tillfällen är 
mycket sämre på samma kanal. Variatio-
nen gäller också i hög grad olika kanaler. 
Mottagningen av svt1, svt2 och tv4 
är ofta bra, medan cnn och dr2 för det 
mesta är sorgebarn. 

Det är inte bara bildkvaliteten som bris-
ter. Ljudkvaliteten är också dålig på vissa 
kanaler, mottagare och tider. Ett annat 
bekymmer är de textade programmen. 
Flera medlemmar kritiserar att bara halva 
ord visas i rutan, vilket gör att det nästan 
inte går att läsa texten. +

  En del avbrott har dessvärre skett 
men inga direkta haverier. Vi är uppmärksam-
made på att anläggningen på grund av ålder 
när som helst behöver moderniseras. I väntan 
på ny teknik och så länge den fungerar till-
fredsställande vill styrelsen tills vidare avvakta 
i denna fråga.” 

● Ur verksamhetsberättelsen 2002

”
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En egen lösning ...

... med parabolantenn
dålig bild och ett stort golf-
intresse avgjorde när Ingrid och 
Sune Eriksson, Garngränd 11, 
skaffade abonnemang hos Viasat 
och satte upp en parabolantenn 
på husgaveln mot söder.

– I dag har vi tre tv-apparater, 
men det är bara på en av dem 
som vi kan ta in Viasatkanalerna. 
På de andra mottagarna har vi 
enbart Gylleröds kanaler, säger 
Ingrid.

Genom Viasat kan Ingrid och 
Sune se bortåt 30 kanaler, men 
i praktiken tittar de på betydligt färre. 
För Sune är golfkanalen en favorit, och 
Ingrid uppskattar bland annat tv4+ 
som visar tv-serier och filmer.

Jämför bildkvaliteten
När de tittar på sin platt-tv en trappa 
upp kan de växla mellan Viasat och 
Gylleröd. Eftersom en del kanaler finns 
i båda utbuden, bland annat svt1 och 
cnn, är det lätt att jämföra bildkvalite-
ten. Den är klart bättre med parabolen. 
För till exempel cnn är skillnaden stor. 
Bilden från Viasat är skarp med fina 
färger, medan bilden via Gylleröds an-
läggning är grovkorning och flimrande.

Det var i november 2006 som familjen 
tecknade sig för Viasat hos Perfekt 
Euronics i Höganäs. Avtalet hade 24 
månaders bindningstid; det förlängs 
automatiskt om det inte sägs upp.

Priset för det så kallade Viasatpaketet 
var 1 995 kronor. Det innehöll parabol-
antenn inklusive montering, digitalbox 
med fjärrkontroll och installation av 
hela systemet. Ledningsdragningen blev 
krångligare än normalt, och för extra-
arbetet debiterades 356 kronor. Summa 
startutgifter: 2    593 kronor.

Erikssons hyr ett parabolkort för 598 
kronor per år. De har ett kanalpaket 
som kostar 2 868 kronor per år. I det in-



9

går numera inte golf – vilket det gjorde 
från början – så för golfkanalen tillkom-
mer 594 kronor per år. Summa löpande 
utgifter: 3    462 kronor per år eller 289 
kronor per månad.

Systemet är pålitligt
Ingrid säger att det mycket sällan är 
något krångel med Viasat.

– Jag får tänka efter för att komma på 
om det har varit 
någonting. Jo ... 
en gång hände 
det faktiskt 
att vi inte fick 
in Viasat. Då 
ringde jag till 
kundtjänst, och 
där fick jag rådet 
att dra ut kortet 
och sätta in det 
igen. Det gjorde 
jag, och sen 
fungerade det! 
Efter det har 
jag inte behövt 
ringa mer.

Ingrid demonstrerar hur den stora 
tv-mottagaren fungerar när hon ska 
titta på parabolkanalerna. Hon har två 
fjärrkontroller. Den ena för att slå på 
tv-apparaten och den andra för att 
styra digitalboxen. 

Hon bläddrar mellan kanalerna och 

det går fort; väntetiden är kort innan 
en ny kanal dyker upp i rutan. Nederst 
på skärmen står det vilken kanal som 
visas för tillfället, vad programmet heter, 
hur länge det pågår, vilket program 
som följ er och några andra uppgifter. 
Tekniken är användarvänlig och det är 
lätt att orientera sig i det stora pro-
gramutbudet.

För att komplettera bilden: Ingrid och 
Sune har en bredbandsanslutning för 

sin dator. Den 
går via telejacket 
och är så stor 
som Teliasyste-
met tillåter, det 
vill säga 12–24 
megabit per se-
kund in och 1–2,5 
megabit ut.* Te-
lias pris för detta 
är 359 kronor per 
månad, alltså  
4 308 kronor per 
år. +

* Den uppnådda hastigheten är i praktiken 
lägre: under 10 megabit nedströms (in) och 
under 1 megabit uppströms (ut).

Ingrid hälsar att ni gärna får höra av er 
till henne om ni har några frågor.  
Telefon 042-34 79 34 eller e-post  
ingrid.s.e@hotmail.com
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En egen lösning ...

... med bredband

många gånger under de senaste åren 
har Gunnar Gustafsson, Sillgränd 47, 
förargat sig över Gylleröds tv-anlägg-
ning. Han är mycket sportintresserad 
och tyckte att det var illa att Eurosport 
fungerade så dåligt, ibland till och med 
inte alls.  Det här gjorde att han en 
gång missade viktiga sändningar från 
Olympiaden.

Gunnar, liksom Per Andersson, hade 
vid flera tillfällen vänt sig till styrelsen 
med skrivelser för att påtala det dåligt 
fungerande och begränsade tv-utbudet 
– utan resultat. Men han skjuter in att 
de befintliga kanalerna för närvarande 
fungerar på ett godtagbart vis. Gunnar 
är golfspelare och önskade kunna se 
golftävlingar i tv.

Perfekt bild
I oktober 2008 bestämde han sig och 
beställde Telias bredband. I ett slag fick 
han det tv-utbud han ville ha, med 
perfekt bild dessutom. Hole-in-one! 
skulle han ha ropat om det varit på 
golfbanan.

– Det blev en stor förbättring. Jag har 
nitton kanaler att välja på inklusive 
Viasat Golf. Till det kommer lokala och 

regionala sändningar under vissa delar 
av dygnet.

På andra våningen står Gunnars stora 
tv-apparat. Den tänker han byta till 
en ny, platt mottagare, men det är inte 
bråttom. Apparaten fungerar oklander-
ligt och bilden blev så mycket bättre 
när han gick över till tv via bredband 
att det känns onödigt att rusa iväg och 
köpa nytt.

– Jag har faktiskt två apparater. En 
urgammal står intill köket. Den är hel-
kass, och ligger utanför mitt nya system, 
men den duger för att kolla om det är 
någonting avgörande som händer i en 
match, till exempel när Sverige spelar 
landskamp i fotboll. 

På båda tv-apparaterna går det att se 
sändningarna från Gylleröds centrala 
anläggning, men det är någonting som 
han aldrig gör när han är på ovanvå-
ningen, bara i köket. Han uppskattar att 
det blir omkring 10 procent tv-tittande 
via Gylleröds tv och 90 procent via 
bredband.

Att installera bredbandet vållade inte 
Gunnar några större svårigheter. Med 
Telias instruktioner klarade han det 
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mesta själv, men ett par grannar 
gav honom också ett handtag. 

När Gunnar gick över till bred-
band betalade han ett engångsbe-
lopp på cirka 1 000 kronor. I det 
ingick en digitalbox med fjärr-
kontroll och den utrustning som 
behövs för ett trådlöst nätverk för tv 
och dator. På köpet fick han en digital-
kamera och en digital fotoram.

Bättre internet
Datorn ja, med den nya anslutningen 
till bredband fick Gunnar en bättre 
anslutning till internet än han hade 
haft tidigare då telefonledningen blev 
blockerad.

– Jag valde ett av de beskedligare alter-
nativen. På papperet är hastigheten 1,52 
megabit per sekund in, men i praktiken 
är den lägre. Ändå är det en stor för-
bättring för mig.

– Internet har fungerat väl. Jag har inte 
alls haft något trubbel med anslutning-
en till webben.

När Gunnar började med bredband för 
ett år sedan hade han ett separat abon-

nemang på ett kanalpaket från Telia och 
ett separat avtal för internet. 

I maj sade han emellertid ja till ett 
erbjudande från Telia om att få tv, 
internet och telefon för 299 kronor 
per månad, och sedan dess är det detta 
belopp som han betalar. Viasat Golf 
kommer därutöver med 99 kronor per 
månad. Totalt betalar han alltså 398 kro-
nor per månad för sin elektroniska trio, 
och på ett år blir det 4 776 kronor. Men 
sedan tillkommer den rörliga kostnaden 
för telefonsamtal som i Gunnars fall 
brukar ligga omkring 275 kronor per 
månad.

– Det enda jag inte gillar är att dom 
skickar två olika fakturor, en för telefo-
nen och en annan för tv och internet. 
Men det ska visst bli en ändring. Betal-
ningen sker via autogiro, så den vållar 
mig inget besvär. +

Det blev en 
stor förbättring”
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Fibernät – något för oss?
fiberoptikens fader, Charles Kao, 
belönas i år med Nobelpriset i fysik. Det 
var han som 1966 kom på hur man kunde 
skicka ljussignaler över långa avstånd.

Före fibertekniken var det koppar som 
gällde. I dag rör sig enorma datamängder 
med ljusets hastighet. Fiberoptik är en del 
av det som brukar kallas it-revolutionen.

I Sverige började man att bygga fibernät i 
stor skala på 1990-talet och i dag går det 
mesta av tv, data och telefon den vägen. 
I städerna finns det numera fiberkabel 
framdragen till de flesta husen. Städerna 
är i sin tur sammankopplade med fiberka-
bel som löper kors och tvärs över landet.

Snabbare kommunikationer
Med fiber blir kommunikationen på 
webben mycket snabbare än med bred-
band via telejacket. Det är bra för den 
som behöver skicka eller ta emot data-
tunga dokument, till exempel den som 
arbetar hemifrån eller för hobbyfotogra-
fen som ofta skickar bilder över internet. 

När det gäller telefon och tv är fiber 
minst lika bra som den traditionella 
tekniken. Och i framtiden kan man räkna 
med att fiberoptik ger möjlighet till nya 
tjänster som i dag bara kan anas, till ex-
empel larm och övervakning av hus.

Även små tätorter börjar kunna dra nytta 
av den nya tekniken. Höganäs Energi 
och Öresunds Kraft står tillsammans för 

ett stadsnät. De flesta anslutningarna har 
hittills skett i själva tätorten, men nätet är 
utbyggt mer än så, bland annat till Mölle. 
Stadsnätet löper strax intill Gylleröd.

Styrelsen har haft kontakt med Eleshults 
samfällighetsförening i Nyhamnsläge. 
Området består av 104 villor och har stora 
likheter med Gylleröd. Det är byggt sam-
tidigt och föreningens problem med den 
centrala tv-anläggningen är likadana. 

På en extrastämma i maj beslöt fören-
ingen att bygga om sin tv-anläggning. 
Installationen av ett fibernät startade i 
september och i november ska allting vara 
klart.  Föreningen kommer att äga nätet – 
som ansluts till stadsnätet.

I Lerberget har flera samfällighetsfören-
ingar redan gått över till fibernät, bland 
annat en förening med 171 hus. 

En skiss för Gylleröd
Mot bakgrund av Nyhamnsläges och 
Lerbergets erfarenheter av fibernät – och 
med information från Öresunds Kraft, 
Lantmäteriet och många andra – kan vi 
i grova drag beskriva vad det skulle inne-
bära för Gylleröd att bygga om till fiber.

Den nuvarande centrala punkten ovanför 
Håven skulle vara kvar. Den nya utrust-
ningen placeras i den befintliga tv-boden, 
och nätet byggs därifrån. Fiberkabeln 
läggs i plaströr som grävs ned en halvme-
ter. Det behövs en öppning i marken på 
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15 centimeter. Man gräver helst i grönytor 
för att hålla nere kostnaderna.

Entreprenören drar fiberkabeln ända in i 
vardagsrummet. I dennes jobb ingår också 
att sätta upp den utrustning som behövs 
i varje hus för att ansluta tv-mottagare, 
datorer och telefoner. Systemet tillåter 
upp till fyra tv-apparater. 

Ansvaret för underhållet
Föreningen äger fibernätet och Öresunds 
Kraft äger utrustningen. Det gäller både 
den utrustning som finns i tv-boden och 
i varje hus. Bolaget ser till att utrustning-
en fungerar och står för allt underhåll. 
Föreningens årliga besparing blir upp-
skattningsvis 30 000–50 000 kronor.

Ett nytt fibernät i Gylleröd är som en 
motorväg. Alla har tillgång till den, men 
var och en väljer bil. Varje medlem be-
stämmer vilken operatör för tv, data och 
telefon som hon eller han vill ha. I kom-
munens stadsnät finns det för närvarande 
sex olika operatörer att välja emellan för 
internet och fyra leverantörer av tv. Den 
enskilde tecknar ett avtal med den valda 
operatören och betalar till denne för 
tjänsterna. De kostnader på cirka 50 000 
kronor per år som föreningen i dag har 
för visningsrätter faller bort.

Eftersom ett stadsnät är ett öppet nät blir 
det konkurrens mellan de olika operatö-

rerna. Priserna på abonnemangen pressas. 
Besparingens storlek blir olika för olika 
hushåll, och därför behöver styrelsen 
göra kalkyler för några typfall. När det 
gäller tv kan den enskilde medlemmen 
välja kanaler efter intresse. Allt går att få, 
till exempel danska och norska kanaler, 
liksom nyheter, film och underhållning.

Den totala kostnaden för fibernätet blir 
i Nyhamnsläge 17 300 kronor per hus. 
Medlemmarna kan välja emellan att be-
tala beloppet kontant eller att betala 1 500 
kronor per år. För att finansiera det senare 
har föreningen tagit ett banklån. En plus-
faktor är att ett hus med fiberanslutning 
troligen är mer värt när det säljs.

Det är troligt att kostnaden för ett fiber-
nät i Gylleröd skulle hamna på ungefär 
samma nivå som i Nyhamnsläge, alltså 
17 000–20 000 kronor per hus. Men för 
att veta säkert krävs anbud. Hela den 
ekonomiska frågan fordrar en närmare 
undersökning innan föreningen tar ställ-
ning till fiber.

En positiv sak är att konkurrensen mellan 
företag som bygger fibernät för närvaran-
de är stor; lågkonjunkturen har drabbat 
även den branschen. Om föreningen ska 
satsa på fibernät, är det just nu ett bra 
läge. +
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Undertecknad vill föreslå en ändring 
i dagordningen för extramötet den 
24 oktober 2009 samt lämna ned-
anstående motion i tv-frågan, som 
ett konkret motbud till styrelsens 
tidigare redovisade beslut. 

Ändring Jag föreslår att dagordning-
en ändras så, att frågan om motioner 
i tv-frågan anmäls före den allmän-
na diskussionen om tv-ärendet, så 
att alla förslag kan finnas på bordet 
innan beslut tas. Med andra ord att 
punkt 4 och 5 skiftar plats.

Motion Undertecknad vill föreslå 
stämman att fatta följande beslut:

1. Styrelsens beslut av den 19 sep-
tember upphävs.

2. Styrelsen får i uppdrag att ome-
delbart (med hänsyn till den knappa 
tidsfristen) säkerställa att samfällig-
heten även i fortsättningen i sitt ut-
bud till medlemmarna kan erbjuda 
de danska kanalerna.

Anbud på ombyggnad bör tas in 
från minst två håll. Ett tak för kost-
naderna har redan lagts av nuva-
rande operatör, 25 000 kronor. Detta 
bör inte överskridas. Kostnaderna 
bör till sin huvuddel kunna täckas 
av fonderade medel, eventuellt med 
en lägre extra medlemsavgift under 
nästa år.

3.  Styrelsen får i uppdrag att till 
nästa årsmöte (mars 2010) utreda 
möjligheten och kostnaderna för att 
bygga om och utveckla vår centra-
lanläggning, kanske med övergång 
till fiberoptik. En sådan investering 
bör kunna kostnadsberäknas så att 
kostnaderna slås ut över en flerårs-
period.

Gylleröd den 18 september 2009
Åke E Andersson

Garngränd 9

Motion till stämman

Till Styrelsen för Gylleröds samfällighetsförening
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Styrelsens yttrande över Åke E Anderssons motion:

Utred fibernät nu!
det har gått mer än 30 år sedan 
samfällighetens tv-anläggning togs i bruk 
– en lång tid i den digitala tidsåldern. År 
1975 kändes tre kanaler lyxigt, i dag finns 
det väldigt många att välja på, och nya 
kommer hela tiden till. Begränsningen till 
tretton kanaler tillgodoser inte medlem-
marnas skiftande intressen.

Gylleröds kabelnät är dyrt i drift och inte 
att lita på. Ledningarna och utrustningen 
är sliten, och fel uppstår utan förvarning. 
Bildkvaliteten är varierande från tid till 
annan, mellan medlemmarna och mellan 
de olika kanalerna. 

Systemet med vidaresändning av program 
i ett kabelnät innebär att föreningen får 
betala visningsrätter, och dessa kostnader 
har ökat snabbt för att i dag ligga på drygt 
50 000 kronor per år.

Vår slutsats är klar: Den nuvarande tv-
anläggningen har snart tjänat ut. Det kos-
tar för mycket att underhålla ett gammalt 
system som den tekniska utvecklingen har 
sprungit ifrån.

Vi anser att det vore slöseri att lägga 
medlemmarnas pengar på att utveckla an-
läggningen. Därför kan vi inte instämma 
i förslaget i Åkes motion att systemet ska 
anpassas för att kunna ta emot de nya, 
digitala sändningarna av dr1 och dr2. 

Som vi ser det står föreningen inför två 
alternativ:

a. Den nuvarande anläggningen läggs 
ned inom ett eller två år. Medlemmarna 
skaffar egna lösningar, till exempel med 
parabol eller bredband, se sidan 8–11. 
I samband med nedläggningen begär 
föreningen en ny förrättning av Lantmä-
teriet för att få en ändring i anläggnings-
beslutet, se sidan 3.

b. Föreningen bygger om den nuvarande 
anläggningen till fiberoptik. Det nya nätet 
ansluts till stadsnätet, se sidan 12. I detta 
alternativ behövs ingen ändring i anlägg-
ningsbeslutet.

Vi föreslår att extrastämman beslutar
att avslå punkt 1 och 2 i Åke E 
Anderssons motion, 

att ge styrelsen i uppdrag att omgående 
utreda alternativ b, det vill säga en om-
byggnad av samfällighetens anläggning 
till fibernät. Syftet med uppdraget är att 
få fram ett underlag som gör det möjligt 
för föreningen att välja mellan de två 
alternativen, och

att Åke E Anderssons motion därmed 
anses besvarad.



Nu eller aldrig, tänkte han.  
Och så valde han aldrig.  
Blandaren 1974

●●● Tack till följande personer som har gett viktiga bidrag till häftets innehåll: Linda Adler, 
Åke E Andersson, Pelle Christiansson, Ingrid Sundlöf-Eriksson, Gunnar Gustafsson, Erling 
Hansson, Lennie Jansson, Kenneth Klang, Ronny Klang, Ulf Liljefors, Ingvar Lindgren, Henrik 
Orwén, André Rehnström, Mats Strömgren, Kent Svensson och Lars-Olof Werme samt – inte 
minst – alla medlemmar som besvarade tv-enkäten.

V ad ska hända med samfällighetens centrala 
tv-anläggning? Styrelsen menar att den 

antingen ska läggas ned eller byggas om till fibernät. 
Avveckla eller utveckla, alltså.

Men är fibernät realistiskt? Denna och flera 
andra frågor belyser vi i det här häftet.

Hör gärna av er till oss i styrelsen:
Leif Houghton, 788 08, leif.houghton@telia.com
Lars-Peter Jonsson, 34 73 52, fyrserveringen@gmail.com
Sven Stedt, 34 79 39, sven.stedt@helsingborg.se
Christer Wallentin, 34 72 13, christer.wallentin@bredband.net

Det här häftet, liksom en hel del annan information om 
samfällighetsföreningen, finns på hemsidan www.gyllerod.se



Påminnelse! 
 
Hej, fram till i går hade 52 medlemmar svarat på enkäten. Inte 
dåligt, men vi ger oss inte! För att resultatet ska bli rättvisande 
fordras ett högt deltagande.  
 
Därför ber vi dig besvara frågorna direkt och lägga lappen i  
brevlådan på Garngränd 13. Du kan också ringa in ditt svar till  
042-34 72 13.  
 
Många hälsningar, Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Christer Wallentin • Garngränd 13 • 260 42 Mölle • 0708-44 81 25 
Besök gärna våra hemsida • www.gyllerod.se 
 

 
 
 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

tid  Lördagen den 24 oktober 2009 klockan 14.00

plats  Stationshuset, Mölle

dagordning 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare vid stämman

 3. Val av två protokollsjusterare

 4. Samfällighetsföreningens tv-anläggning. 
  Diskussion och beslut om anläggningens  
  fortsatta inriktning

 5. Behandling av inkomna motioner

 6. Övriga frågor

+

Motioner Stadgarna § 14: «Medlem kan genom motion väcka 
förslag rörande föreningens verksamhet.» Detta gäller även en 
extra stämma. Motionerna ska lämnas till styrelsen senast en  
vecka före stämman.

Fullmakt Kommentar till § 17 i stadgarna: «En medlems rösträtt 
kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en 
medlem.» Vi bifogar en blankett för fullmakt.

Beslutsunderlag Vi arbetar på ett underlag inför stämman 
med uppgifter om den nuvarande anläggningen, tänkbara  
alternativ, resultatet av medlemsenkäten etcetera. Vi räknar med 
att kunna dela ut materialet minst en vecka före mötet.

Frågor Hör av er till oss i styrelsen! Kontaktuppgifter finns på 
anslagstavlan och på www.gyllerod.se.

Välkomna! Styrelsen

Kallelse till extra stämma 
om tv-frågan Gylleröd den 18 september 2009

Följ diskussionen 
på föreningens 
hemsida:  
www.gyllerod.se

Gör gärna själv ett 
inlägg!

Med den här kallelsen 
följer en enkät om 
tv i Gylleröd. Det är 
viktigt att alla svarar 
för att resultatet ska bli 
rättvisande.

Bilaga 2 • Extra stämma den 24 oktober 2009



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • BLANKETT FÖR FULLMAKT 

 

Fullmakt 

 

Jag ger …………………………………………………… fullmakt att rösta 

för min räkning på den extra föreningsstämman lördagen den 

24 oktober 2009. 

 

………………………………………………..  ………………………………………………….. 
ort     datum 

 

……………………………………………….  …………………………………………………… 
namnteckning    namnförtydligande 

 

………………………………………………. 
adress i Gylleröd 

 

Röstning kan ske genom ombud. Ett ombud kan bara företräda en medlem. 
Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen. Begränsningen till en 
fullmakt gäller inte fullmakter från delägare. 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • ENKÄT • den 18 september 2009 

 

TV i Gylleröd – enkät 

Extrastämman den 24 oktober gäller alltså TV-frågan. För att vi 
ska få en säker uppfattning om nuläget går vi ut med den här 
enkäten. 

Vi ber er svara på frågorna och lägga lappen i brevlådan på Garn-
gränd 13 senast den 27 september. Hör av er till oss om ni har 
några frågor. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan och på 
www.gyllerod.se. 

Det är viktigt att alla besvarar enkäten för att resultatet ska bli 
rättvisande. Tack för er medverkan! 

Styrelsen 

-------------------- riv ------------------------------------------ riv ---------------------------- riv ------------------------------ 

 
Fråga 1.   Vad gäller för er? Kryssa bara för ett alternativ. 
 
o Vi tar enbart emot TV-sändningar via Gylleröds TV-anläggning 
o Vi tar enbart emot TV-sändningar via vår egen parabolantenn 
o Vi tar enbart emot TV-sändningar via bredband 
o Vi tar emot TV-sändningar både via Gylleröds TV-anläggning och  
 vår egen lösning (parabol eller bredband).  

– Om ni har kryssat för det sista alternativet ovan (alltså både/och), 
ber vi er ange de ungefärliga proportionerna i ert TV-tittande. 

Gylleröds TV cirka ……… %  Egen lösning cirka ……… % 
 
 
Fråga 2.   Vad anser ni om bildkvaliteten? Kryssa för det påstående 
som ni tycker stämmer bäst med er uppfattning. 
 
o Bildkvaliteten är för det mesta mycket bra 
o Bildkvaliteten är för det mesta bra 
o Bildkvaliteten är ibland bra, ibland dålig 
o Bildkvaliteten är för det mesta dålig 
o Bildkvaliteten är för det mesta mycket dålig 
 
► Om ni vill kommentera era svar, eller ge andra synpunkter på TV-
frågan, går det bra att skriva på baksidan eller på ett särskilt papper. 
 
 
 
………………………………………………………  ……………………………………………… 
Namn, texta tack!    Adress 
 

Gylleröds 
TV-enkät 
september 
2009 

Svara senast den 27 
september. Lägg 
lappen i brevlådan på 
Garngränd 13. Tack! 

http://www.gyllerod.se/�


GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

föreningens kanalutbud omfattar i dag 
tretton kanaler, två av dessa är dr1 och dr2. 
Danmark går över till digitala sändningar den 
31 oktober, och det skulle krävas ombyggnad av 
Gylleröds tv-anläggning för att ta emot dessa 
sändningar. 

Enligt Litas ab, som sköter underhållet av 
tv-anläggningen, skulle ombyggnaden kosta 
uppskattningsvis 25 000 kronor.

Styrelsen har beslutat att inte göra denna 
ombyggnad. Beslutet innebär att dr1 och dr2 
försvinner ur föreningens tv-utbud.

+

styrelsen diskuterade frågan ingående vid 
mötet den 19 augusti. Några faktorer som vi 
anser talar emot att bygga om tv-anläggningen 
för de danska tv-sändningarna är följande:

• Beslutet på årsmötet i mars 2008. Det 
innebar – som vi tolkar det – att den nuvarande 
anläggningen får tjäna ut och att föreningen 
ska hålla nere kostnaderna för underhåll och 
förbättringar. Enligt vår mening var beslutet 
långsiktigt och bindande för kommande styrel-
sers behandling av tv-frågan.

• Andra lösningar. Antalet medlemmar som 
har en egen parabolantenn eller tar emot tv-
sändningar via bredband ökar. En beräkning 
2008 visade att det var cirka 15 fastighetsägare 
som inte använde sig av föreningens nät. Sedan 
dess har bredbandslösningen blivit populär, 
och det är troligt att antalet i dag är minst det 
dubbla.

• Ekomin. Kostnaderna för tv-anläggningen är 
höga. Under 2008 kostade underhållet 46 000 
kronor och visningsrätterna gick på 49 000 kro-
nor, sammanlagt 95 000 kronor. Detta motsva-
rade 59 procent av föreningens totala kostnader 
på 161 000 kronor, en andel som har ökat under 
årens lopp.

Det som framför allt talar för en ombyggnad 
är att många medlemmar sedan länge är vana 
vid att titta på de danska kanalerna – som de 
uppskattar, även om bildkvaliteten emellanåt 
inte har varit så bra. 

frågor och synpunkter? Ta gärna kontakt 
med någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter 
finns på föreningens anslagstavla och på hem-
sidan, www.gyllerod.se. 

Styrelsen

Dansk tv släcker sina 
analoga sändningar

Gylleröd den 25 augusti 2009



Fredagen den 28 augusti klockan 19

Ta med er mat och dryck, så samlas vi och har trevligt  
i den sköna augustikvällen. Bord och  

stolar behövs också.

Väl mött, Styrelsen

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING   GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING   GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kräftskiva på Gröningen



Tid  Söndagen den 10 maj
Samling  Håven, klockan 10.00

Först och främst ska vi se till att det blir snyggt på parkeringsplatsen. Även 
gångvägarna kan behöva kollas. Ta gärna med er något trädgårdsredskap som 
kratta, lövkorg, sekatör eller liknande. 

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Städdags i Gylleröd



M6lle idecember 2008
GYLLERODS SAM FALLIGH ETSFORENING
AKuell information till fastighetsiigarna pt Gyller6d

@nbal TV-anliiggningen
Har du problem med TV:n, st rekommenderar vi att Nijimfri med grannen, och Sven prorar annat W-uttag i huset.
nr det fortfarande problem med mottagningen, S liigg en lapp i brevl8dan p6 Sillgriind 45, sg skall vi konfollera det.
ViKigt att p8peka od<s6 iir att ett par kanaler har n6gra extra stationer ntgn biitbe, n6gra siimre.

AKuella TV-kanaler:
TV Kanal
s/T1
SVT2

TV3
TV4
TV5
SIVT BARN/KUNSKAP
SVT24
DR1
TVz DANMARK
CNN
EURO SPORT
DISCOVERY

w6

Wgrupp
Vill Du vara med och dverka vtrt framtda W-utbud? Vi har en grupp som grir en dversyn av vtrt betrnUiga utbud
och vad som kan vara intressant i ftarntiden.
Anmiil ditt intresse till n8gon i styrelsen!

Omr8dets sk6tsel
Farmaftjiinst, som ii_r den enb.epren6r sorn anlibs av Mdlle Viigf6rening, skdter sndnijning inom samfiillighefren. Hos
Christer Nilsson pt AbrenO e finns vilgsalt att tillgS for medlemmama.

Utebelysning
Styrelsen p€minner om at vi alla gEirna kan ha v6n ytterhlysningar €nda under den mdrlc trstiden. Bllde med
tanke pt tirrseloch wn skydd mot w. orinskade bes6k

Den gemensamma stegen
ftirvaras ubned staketet mot Gyllerddsskogen Ull Sillgftind 5. Den som l6nar segen infurmerar Gunnar Gustatsson om
detta. Liigg sMfHigrt meddelande i brevl8dan mitt emot p6 Sillgriind a7

Nya medlemmar
hilsas vilkomna till Gyllertlds samftillighet!

Arsmritet
Arsmiitet iger rum kl 15.00, ldrdagen den 21 mars 2ffX), Plats meddelas senare.

lGnalplats
c9
C7
c5
cl1
59
s15
s13
c4
Q.
s7
cL2
s11

Styrelsen till6nskar alla en god Jul oclr efr gofr nyt tr!



Cyllero d s S amfiillighe ts fore ning
Molle

Arsavgift 2008

Avgrft 2.000:-

PlusGiro: 28 34 3L - 5

Viinligen ange efternamn och fastighetens adress pi
inbetalningen.

Senast inbetalil 2008-05-3 1

Hzilsningar

Gyllerods samfdllighet

Styrelsen



Mcille i december 2007

GYLLERODS SAMTATUGHETSFORENING
Aktuell information till fastighets dgarna pi Gyllerdd

Central TV-anliiggningen
Har du problem med TV:n, si rekommenderar vi att Ni jeimftir med granne& och iiven provar

annat TV-uttag i huset.

Ar det fortfarande problem med mottagningen, si lag en lapp i brevlfldan pi Sillgriind 45,

si skall vi kontrollera det. Viktigt att pipeka ocks6 ar att ett par kanaler har nagra e><tra stationer-

nagra b?ittre, nigra siimre.

Dessa kanaler skall fungera bra. DTV2 02

TVI 09 eller 19 DiscoverY 90

TV2 07 eller 18 CNN 86

TV3 05 eller 16 3SAT 92

TV4 11 MTV 93

Kanals 88 RTL 96

DRl 04 eller 14 EurosPort 12

TV-grupp
Vill Du vara med och piverka virt framtida TV-utbud? Vi har en gupp
som gor en <iversyn av virt befintliga utbud och vad som kan vara intressant i framtiden.

AnmAl ditt intresse till nigon i styrelsen!

Omridets sktitsel
Farmartj2inst, som ?ir den enteprenor som anlitas av Mdlle Vtigftirening, skd,ter sn<irdjning inom

samf?illigheten. Hos Christer Nilsson pn Al$iind finns viigsalt att tillgi ftir medlemmarna.

Utebelysning
Styrelsen piminner om att vi alla giirna kan ha v6ra ytterbelysningar tiinda under den mtirka

flrstiden. Bide med tanke pi trivsel och som skydd mot ev. otinskade besdk.

Nya medlemmar
. hiilsas viilkomna till Gyllenids samftillighet!

Arsmiitet
Arsmiitet iiger rum kt 15.00, sdndagen den 16 mars 2008, p:fl Restaurang Intim i Miilte.

Styrelsen tilliinskar alla en god jul och ett goff nytt flr!



Miille i december 2006

GYLLEROD S SAMFALLIGHETSFORENING
Aktuell information till fastighets?igarna pi Gyllerdd

Central TV-anliiggningen
Under sommaren fick vi erfara att Teracom inte lyckats tiicka upp alla omriden i landet n?ir det giiller digitala
uts?indningar. Effekten blev att vi ibland tappade bild och ljud pi de kanaler vi tog in digitalt. Fram{tir allt ner det

var sol liinge pt kvAllarna. Och det iir viil just sidana kviillar vi minns och uppskattar viidermiissigt fr6n denna

sornmar. Vi har anmiilt problemen, och ftirhoppningsvis si skall Teracom bygga bort problemet tills det analoga

niitet sliicks ned. Som vi tidigare informerat, si behdver ingen fastighet inom Gyllerdd inforskaffa nigon utrustning
fiir den digitala dvergingen. Vill Ni veta mer om den digitala dvergingen, si finns det information pi
www.teracom. se/?page:2076

Vi har nyligen bytt den ena parabolen. Anledningen till detta 2ir de std'mingar vi fick pi bland annat Eurosport och

Discovery. Den nya parabolen har ocksi stdrre lutning och iir mindre, vilket gd'r att sndn inte fastnar lika liitt. Den

andra parabolen frr sitta kvar tills vidare, men den anviinds inte just nu. TV-liiget iir just nu att alla kanaler skall ha

bra bild. Mcijligtvis undantaget RTL, MTV, 3SAT som har lite kornig bild.

li,r det inte si i Er fastighet, si rekommenderar vi att Ni jiimftir med grannen, och iiven provar annat TV-uttag i huset.

Ar det fortfarande problem med mottagningen, si liigg en lapp i brevlidan pi Algriind 3, si skall vi kontrollera det.

Viktigt att pipeka ocksi Ar att ett par kanaler har nigra extra stationer. Nigra batlre, nhgra siimre. Dessa kanaler skall

funsera bra.

TVl
TV2
TV3
TV4
Kanal 5

DRl
DTV2

09 eller 19

07 eller 1 8

05 eller 16

11

88
04 eller 14

02

Discovery
CNN
3SAT
MTV
RTL
EuIosport

90
86
92
93

96
t2

TV-grupp
Vill Du vara med och piverka virt framtida TV-utbud? Vi hAller pi att forma en grupp som gcir en <iversyn av

virt befintliga utbud och vad som kan vara intressant i framtiden. Anmiil ditt intresse till nigon i styrelsen!

Omridets skdtsel
Farmartjiinst, som iir den entreprendr som anlitas av Mdlle Viigftrening, skdter snd,rd,jning inom samf?illigheten. Vi
iir medvetna om hur sndrojningen gick till ftirra 6ret di stora vallar bildades utanfijr flera fastigheter. Detta kommer

att pipekas ftir Farmartjiinst, si att det inte hiinder igen. Hos Christer Nilsson pfl Algriind finns viigsalt att tillge for
medlemmarna.

Utebelysning
Styrelsen piminner om att vi alla giima kan ha vflra ytterbelysningar t?inda under den m<irka Srstiden. Bide med

tanke pAtrivsel och som skydd mot ev. odnskade besok.

Nya medlemmar
hiilsas viilkomna till Gyllerods samftillighet!

A.rsmiitet
Arsmd'tet iiser rum sdndaeen den25 mars2007 kl 15.00. Plats meddelas senare.

Styrelsen tilliinskar alla en god jul och ett gott nytt ir.
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Viilkommen

till picknick pi Groningen,
midsommardag en, z4juni, kl 1 5.00.

Ta med egen picknickkorg,
samfiilligheten bjuder pi kaffe och kaka.

Viil mott!
Styrelsen for samftilligheten,

Lisa, Lennie, Mona, Sven



Gylleriids samfiillighetsfiirening, Juli ?nO4

Information om Centrol-TV-anl?iggningen

Biiste Gylleriidsbo !

Hiir iir lite okfuell information kring v&r gemensammo TV-onliiggning.

Justeringor i anlliggningen har gjorfs den 15 juli d& utsiindningorno ov vissa
konoler blivit svogore i denno del av Sk&ne. (Ingen vet varftir)
D& vi nu ocks& efterhand uppdoteror oss mot en total iiverg&ng fr&n analog till
digital teknik giillande mottogning av TV-konoler till v&r centralo anliiggning, s&

bor del nu se det ut s& friir hos ollo hush&ll.
Kvolit6:
* = Inte bro**= Acceptabel
*rt)t - Mycket bra

Konal Kvalit6 Kanalplats
TVl rt't 9 eller L9

TV? * 7 ellerl8
TV3 't't:k 5 eller 16

rv4 ** 
11

Kanol 5 *'k* 88
CNN :t*:t g6

Eurosport **:t Lz

Discovery :t:t't 90
DRI :t:k 4 eller L4 eller 36
Donsk TV2 * 2

3Sot !ht* 92
MTV :t* 93
TV5 Europe 't't 94
Pro 7 *'t:t 96 (soknor ljud iblond)

Sttimmer inte detta med Ero erfarenheter s& rekommenderar jag Er i fiirsta
hond atf kontrollero ontennkablarna mellon TV (och ev. video) och viigguttog och

^ iiven den fosta viiggkontokten till antennen.
Jag har siiilv i ett par fastigheter konstoterot gloppkontakf i viigguttaget och
skodode koblor som orsokot bildsttirningor p& visso eller allo kanoler.
Hjiilper inget ov detta, ltigg en lapp i min brevl&do s& tor jag kontokt.

Ntisto kanol p& tur att uppgroderos ar TVZ som vi planerar giiro under
kommande vinter.
Den iir prioriterod d& den ju hor siimst bild av de svensko kanolerna.

Av ekonomisko skiil tor vi uppgroderingen etappvis, d& tekniken blir biittre och
billigore ollt eftersom.

Hiilsningar
Lennie J.
Alqriind 3



GYLLERODS SAMFALLIGHE T SFORE NING

CIRKULARSKRIVELSE TILL FASTIGHETSAGARNA

Si hiir i slutet av verksamhetsiret fir styrelsen liimna fiiljande aktuell info.
Omridesskiitseln.
Under hdsten har inspektion skett av torg och 6ur med ftiretriidare fiir viigfiireningen
och har di gemensamt listats angeliigna brister. Beroende pi storleken av det
kommunala bidraget har viigfiireningen nu lovat att siika itgiirda en del av vad vi liinge
saknat.Tvi nya ersiittningspilar har planterats i dagarna och till viren skall enligt vad
som sagts en effektivare ogriisbekiimpning ske/gatsten rensas.
Enligt viigfiireningen iir dock gatsten utanfiir och griinsande till fastighet att betrakta
som trottoar och skall diirfiir underhillas av fastighetsiigaren.
Vi avser att i biirjan av nflsta ir och senast under mars minad klippa ned samtliga Rosa
Rugosahiickar. Det blir diirefter fritt fram fiir fastighetsiigaren att snygga till omridet

_ mellan hiicken och fastighetsgrflnsen.
Fiir ffa. nya medlemmar meddelas, att gingbanorna ftirbi lekplatsen och "gamla ned-
lagda lekplatsen" ej kommer att hillas iippna eller halkbekiimpade vid ev. vinterviiglag.

Viirmeslinga i srundplattan.
Samtliga hus iir fiirsedda med en dylik viirmekabel. Pi fiirekommen anledning -
kortslutning har fiirekommit - fiireslis att kontroll sker att slingan verkligen fungerar.
Striimbrytaren sitter i el-skipet och kopplingsdosan med kablarna fiir slingan sitter
vanligtvis i grovkiikets ytterviigg.- Kontakta elektriker vid ev. fel.

CentralTV-antennen.
Vi har - peppar, peppar - nf,stan varit fiirskonande frin allvarliga haverier under iret.
Vi fir riikna med att framgent anpassa utrustningen fiir att fler kanaler digitaliseras.

Utebelvsnine vintertid.
Styrelsen piminner om att fastighetsiigare i giirligaste min hiller tiind ytterbelysning
under den miirka irstidens miirka timmar. Icke enbart frin trivselsynpunkt!

Arsmiitet flr 2004.
Vi fiirsiiker med ett nytt grepp! Vi avser att hilla irsmiitet siinclasen den 28 mars 2004
kl. 15.00. Kaffe med dopp serveras. V.g. reservera redan nu dag och-tid.

Nva medlemmar:
Under iret har ftiljande fastigheter bytt iigare:
Fastighet Ny(a) iigare
Krokgriind 16 Cecilia o. Jean Odgaard
Algriind 7 Monica Giselson/Anders Ericsson

Vi hiilsar de nya medlemmarna vfllkomna i gemenskapen.

Slutligen iinskar styrelsen siviil gamla som nya medlemmar en

GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR
Dec. -03



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

PM
ang. kallelse till lantmiiterisammantriide 2003-03-14.

Di flera fastighetsiigare/medlemmar hiirt av sig med olika frigor i
anledning av rubr. kallelse fir jag efter kontakter med Lantmiiteri-
myndigheten och Viigsamf?illighetens ordfiirande informera om fiilj-
ande:

Allmiint: - Fiirriittningen sker pi begiiran av Miille Viigsamf?illighet,
som Miille Viigftirening nu heter di Lagen om enskilda viigar upphiirde
att giilla per 1997-12-31. Fiirriittningen iir tvingande d.v.s. den skall ske
enligt lag och den beriir alla fastigheter i Miille.
Det iir icke niidviindigt att niirvara, men den som ej kommer personligen
eller genom befullmiiktigat ombud gir miste om miijligheten att giira sin
stf,mma hiird d.v.s. att piverka kommande beslut. Primiirt har enl. Sam-
I?illighetslagen varje fastighet en riist och enkel majoritet giiller som beslut.
Den principiella frigan om Viigsamf?illigheternas vara eller icke vara med
avgiftsdebitering ute i kommunens byar flr icke med pi dagordningen. 56-
vitt jag fiirstir biir denna tagas upp gemensamt med iivriga byar med Viig-
samfiilligheter inom kommunen.

Tel.samtal 2003-02-24 med Gunnel Berestriim vid Lantmiiterimvndieheten.
Pi mina frigor uppger GB fiiljande:
Den ev. utvidgning som talas om i kallelsen avser dels nytillkomna fastig-
heter ss. Vita byn och Eksjiihus omride dels ock de Gylleriidsfastigheter,
som mf,rkligt nog icke tidigare ingitt i Viigftireningen nlimligen fastig-
heterna Miille 15:66-69 och 15277-87 - samtliga med adress Sitlgriind.
Vad giiller de nyafi)reslagna andelstalen har dessa tillkommit efter samrid
med Viigsamf?illighetens styrelse och har Hiiganiis kommun godtagit dessa.
Tanken d,rratt samma princip fiir beriikning av talen skall giilla fiir
samtliga Viigsamf?illigheter inom vir kommun. f andra kommuner kan
giilla andra beriikningsnormer - si kan ocksi vara fiir olika sam{?illigheter
inom samma kommun.
GB kan icke uttala sig om huruvida den nu fiireslagna debiteringsnormen
efter fast andelstal medfor hdgre eller liigre avgffifi)r den enskildefastig-
hetsdgare jiimftirt med tidigare uttag efter taxeringsviirdet. - Jfr. med
tidigare debiteringsnorm kan man dock med liggande ftirslag nu bl.a.
konstatera, att

- fler fastigheter skall ingi d.v.s. underlaget iikar och blir stiirreo
- s.k. fritidshus fir samma andelstal som iretruntdito.



- bostadsfastigheter med hiiga taxeringsvflrden, av vilka det finns i
Miilleo fir nu samma andelstal som de med liigrellhga tax.viirden,

- utfallet ftir vir del vad giiller fiireslagna andelstal fiir ex.vis hotell,
stugby, Hamn och Station iir ogiirligt att fiirutskicka - man skall
dock vid jiimftirelse av isatta andelstal ha i minnet, att dessa skall
spegla traJikintensiteten till och frdn resp. fastighet.

Tel.samtal 2003-02-25 med Viiesamf?illiehetens ordfiirande Hans Giithe.
HG bekrflftar, att vissa Gylleriidsfastigheter nu formellt skall tillfiiras
Viigsamfiilligheten. Dessa har dock troligen debiterats och betalat viigavgift
iiven fiir tidigare ir.
Vad giiller vdgar, stigar och griineomriden fiireslis ej nigra fiiriindringar
inom Gylleriids omride.
Budgeten fiir detta ir iir ej faststiilld, varfiir styrelsen ej kan beriikna
utfallet ftir ex.vis bebyggd bostadsfustighet. Eftersom Viigsamf?illigheten
dock litit asfaltera fiiregiende ir, rf,knar man med att i ir kunna klara sig
med utlovat bidrag frin kommunen om 120 kkr, vilket skulle innbflra, att
nigon uttaxering iiverhuvudtaget ej blir aktuell. Detta iir i vart fall
styrelsens milsiittning. DA - utiiver sedvanligt underhill och skiitsel - extra-
ordiniira omstiindigheter si kriiver, kommer utdebitering att framiiver ske
efter nu fiireslagna andelstal. Det iir ogiirligt att fiirutskicka storleken diir-
av. I princip skall dock Viigsamf;illigheten klara hela ekonomin medelst det
kommunala bidraget, varfiir den enskilde fastighetsiigaren endast vid
extrema situationer kommer att belastas ekonomiskt.

Min slutsats
Jag anser ltirslaget vettigt. Andelstalen iir satta efter bepriivad praxis och
skall giilla i vart fall inom hela kommunen. Ev. framtida utdebitering kan
rimligen ej bli siirskilt betungande fiir den enskitde fastighetsiigaren och
kommer troligen ej att bli dyrare fiir denne in en irlig uttaxering.
Personligen kommer jag ej att nf,rvara den 14 mars 2003 (bortrest) och
kommer jag ej heller att stiilla befullmiiktigat ombud fiir mig.

Ordftirande

P.S. - Stegen dr sedan en tidoofiirsvunnen". Lin av denna skalt alttid
skriftlieen anmiilas i Gunnar Gustavssons brevlida pi Sitlgriind 47. D.S.

Miille 2003-02-28 rt

-lS,\^,t=f-.--r[,-
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GYLLERODS SAMFATTTCHETSFONPXING
I

INFOCIRKUI,IiN TILL MEDLEMMARNA.
Infiir irsskiftet iinskar styrelsen informera om fiiljande:

Ski)tsetn av torg och 6ar.
Den nya styrelsen fiir viigfiireningen har under hdsten beslutat att nyplantering
skall ske av de tvfl triid, som i hdststormarna troligen ddtto samt att ogriiset pi
torgenr darna och Hflven nu verkligen skall bekiimpas. Arbetet skall ske under
viren.

Ev. snVrdjning.
Fiir ffa. nyinflyttade i omridet meddelas, att gflngbanorna fiirbi lekplatsen samt
mellan Garngriind och in-/utfarten mot gamla banvallen icke kommer att hillas
iippna fiir det fall att vi fir fimbulvinter.

Lekplatsen
Denna har under hiisten fitt ny kliitterstiillning som ersiittning fiir den gamla,
som var i det nlirmaste upprutten.

O mlo kalis ering av dteminningsstationen och iiversiktsp lan fi)r Millte.
Vad giiller stationen flr iinnu ej nigot beslut fattat. Styrelsen - och iiven minga
beriirda fastighetsiigare - har i yttranden avstyrkt den av kommunen fiireslagna
placeringen efter V:a Bangatan (del av banvallsomrfldet). Entigt uppgift ftirsiiker
man finna annan, liimpligare plats. - Oversiktsplanen iir antagen med vissa un-
dantag bl.a. har ur planen lyfts bort den tiinkta infartsparkeringen i den s.k
hflsthagen sdder om Sillgriind. Styrelsen har i yttrande starkt motsatt sig en bil-
parkeringsplats diir.

Nya medlemmar.
Vi h?ilsar alla under iret nyinflyttade viilkomna i samfiilligheten. Vi vill g?irna
fortsiitta med att namnge desqa i vira verksamhetsberiittelser fiir att pfi sfl siitt
biiffre liira kiinna varandra. Agarskifte skall anmiilas till styrelsen.

Julgdvu
Sfrdan har iiverliimnats till Lennart Svensson(med tack fiir hans utmiirkta
marksk0tsel under det ir som gitt.

Arsmiitet 2003.
Deffa kommer att hillas tisdagen den 25 marc 2003 - v.g. reservera kviillen.

Slutligen dnskas alla medlemmar med familjer
GOTT SLU? PA AN ZOOZ OCh GOTT NYTT AN ZOOT.

Styrelsen 2002-12-27



cyLLERoDS sAMFArrrcHETSrOnrNrNG

cIRKULAnsrntvELsE TILL FASTIGHnTSAc^q.RNA.

Styrelsen vill liimna ftiljande aktuell information.

F 6 rs I ae et t i ll al I mii n fast ie h ets de kl ar at io n.

Pi fiirekommen anledning vill vi f?ista uppmlrksamheten pi wi i deklaratiorii
ftirslaget fiirkryssade uppgifter, som det kan finnas anledning att iindra pi,

- Typ ov bebyggelse - sid. I
Vissa i omridet har ansetts som "friliggande" och andra som " kedjehus
ntm." trots att bebyggelsen i de enskilda fallen lir likartad. Observera att
vissa hus iir friliggande till skillnad mot andra, men uppenbarligen har fiscus
ej varit konsekvent i sitt fiirslag. - Se nirmare sid. 7 pkt. 13 i anvisningarna.

- Niirhet till strond - sid. 1

Vissa fastigheter inom omridet, som ligger mot havet d.v.s. i viister har
tydligen ansetts som strandniira enl. klass 4. Visserligen kan ett fital av dessa
ligga inom 250 meter frin strandenfdgelviigen, men sivitt styrelsen kan finna
finns ingen byggnad inom samfiilligheten, som har mindre iin 300 meters
gdngavstdnd till strandlinjen - Se nf,rmare sid. 8 pkt. 16 i anvisningarna.
Ingen fastighet biir diirfiir enligt styrelsen isiittas poiing ftr strondntira d.v.s.
alla skall tillhiira klass 5 i detta avseende.

OBS! - Riittelse eller komplettering skall skickas in till fiscus senast I nov.
Eftersom detta i ir iir en fredag riicker det att posta fiirsflndelsen hiir i
Miille senast kl. 12.00 siindagen den 3 nov. i 6r!

TV-kanal 5 blir disitol.

Ny apparatur ftir digital mottagning kommer att installeras. Kostnaden i vart fall
t.v. blir ftir oss marginell. Mottagningsfiirhillandena bl.a. bildkvaliteten blir till
viren fiir oss biittre.

Nvolanterade trdd pd tvd s.k 6ar somt skdtseln av torg och Aor.

Vi har till viigfiireningens nye ordftirande framfiirt virt missniije med hur rub.
skiitts och skiites. Biittring har utlovats!

Gylleriid medio oktober 2002.

Stvrelsen
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GYLLEnOoS sevr.ALLIGHprspORENING

PM
ang. centralantennanliiggningen och programutbudet.

APPDRAGET TILL STYRELSEN
Arsmdtet i mars i ir uppdrog till styrelsen att "giira en grundlig utredning
om antennanliiggningen och alternativ till denna sflsom anslutning tilt ev.
anliiggning fiir vita Byn eller att varje fastighet skaffar parabol".
Siirskilt skulle vi undersiika, om fiireningen fiir att nedbringa kostnaderna
centralt skulle erbjuda ett basutbud (SW 1,2 o.4 samt DTV I o.2). Dessa skulle
enligt uppgift kunna "tagas hem" via vir centralantenn till en blygsam kostnad
och ev. dvriga kanaliinskemflt skutte var och en sjiitv kunna anskaffa medelst
egen parabol.

AKTAELLT LAGE
Den nu befintliga centralantenn- o.parabolanliiggningen togs i bruk i slutet av ir
1989 och kostade dfr drygt 200 kkr (anskaffning av parabolerna m. maskinrum,
kostnader ftir utbyte och fiirstiirkning av fiirstiirkare samt anskaffning av ny
antennmast). Sivitt protokollen utvisar skedde frret diirpi en extra uttaxering om
2.800:-/per fastighet fiir att tiicka dessa kostnader.
Anliiggningen fyller i dag fortfarande sina iindamit liven om tekniken givetvis
rusat iviig under de ir den nu varit i bruk. Enligt Ingvar Lindgren hos virt
servicefiiretag Litas AB kan anliiggningen mycket viil hilta i mfinga ir framiiver,
samtidigt som vi miste vara beredda pi att ett isknedslag/brand pliitsligt kan slfl
ut densamma. Mot detta finns dock ftirsiikringsskydd fiir fullviirde.
Enligt en enkiitundersdkning genomfiird hiisten 2001, diir enbart 50o/o av med-
lemsfastigheterna svarade, tycks programutbudet i stort sett tiicka de svarandes
dnskemil. Vi har tiltging till alta de kanaler flertalet vill ha och vi tiicker upp
iivriga tillgiingliga programutbud bra.

GALI,/INDE AVTAL, PRqGRAMaTBUD oCH K^STNADER
Vi har i dag liipande avtal med Telenor Vision AB, Copyswede, SpA o. STIM vad
giiller programdistribution som fiiljer:

Telenor Mdn.kost.
CNN digital d 5:-/mdn. o. fastighet 365:-
Eurosport 8:60 62t:-
Discovery 5:00 365:-
Kanal 5 5:00 365:-

Avtalsldptid
I dr,3 mdn. skrift.
I dr,2 mdn. skrift.
I dr,3 mdn.
I dr,3 mdn. skrift.



Convswede
SVT 1,2 o.4
DTV I o.2
3 Sat o.7:an

SPA
TV3

STIM

7:30fi)r alla

l0:00

565:-

730:-

1 dr,3 mdn. skrift.

2

3.653:-
297:-

3.950:-

i::':'=

Musik i vissa vidaresdnda
TV program 12:50

Kostnaderna avser flr 2001. Moms tillkommer

Minadskostnaden blir di totalt inkl. moms
Diirtill kommer el. aff driva anliiggningen med/min.
Totalt per minad

d.v.s. TV-tittandet i dag kostar per fastighet och minad

Observera att leverantdrernas kanalutbud sker paketvis - d.v.s. fiir att erhilta
biista pris kan kunden ej ptocka hur som hetst i detta. Telenor lflnar ut en digital
mottagare till oss utan kostnad. TV 3 (SPA) kommer inom snar framtid att en-
dast siindas digitalt. Vad detta innebiir i merkostnader fiir oss vet vi dags dato ej.

ATFORANDET
Styrelsen har haft ett miite med Ingvar Lindgren frin Litas AB. Vi har vidare
granskat befintliga avtal samt viigt dessa mot alternativa kostnader fiir det fatt
vi siiger upp och tecknar nya avtal. Fiiljande har framkommit:
Enligt Lindgren, Litos :
- virt distibutionsniit inom omridet titliter ej belastning av minga fler iin

ytterligare ett par enstaka kanaler,
- vi kan diirfiir ej belasta detta med bredband fiir datakommunikationo
- ev. uppkoppling med en Viasat eller BBC-kanal kan ske via befintlig, tedig

kanal,
- mottagning av basutbud enl. ovan kostar ca 150:- per fastighet och flr,
- miijlighet fiir enskild fastighet att diirutiiver mottaga digitata program kostar

ca20 kkr i installation fiir samf?illigheten och ca 2 kkr+moms ftir en digitat-
box till varje fastighet, som iinskar sidan liisning (engflngskostnader). Fiir
varje fastighet tillkommer si programkostnaden ca 200-400:- per minad
beroende pi programiinskemil,

- de som vill ha ytterligare programkanaler hiinvisas tilt att skaffa egna
paraboler. Kostnaden fiir dem, som di fir dubbla kanalutbud, iir fiiirsumbar.



J

niir TV 3 endast siinder digitalt - i dag siinds bide digitalt och analogt -
fir vi ytterligare kostnad fiir digitalbox ca 12 kkro
i nuliiget iir det tvekliist sio att vi har ett bra utbud titl en lig kostnad.
Tekniken rusar iviig och diirfiir skall vi si liinge vir anliiggning fungerar som
den giir awakta med nigra stora investeringar i dennao
miijligen kan vi optimera befintligt utbud/kostnaden hiirfiir genom omfiir-
handling av Kanal5,
anslutning tiil Vita Byns niit iir uteslutet av tekniska skiil. Diiremot lir det
miijligt fiir Vita Byn att ansluta sig till virt niit.

ALTERNATIVA KOSTNADER PER FASTIGHET O. MANAD

1. Dagens utbud enl. ovan

2. Enbart basutbudet (SVT l,2,4,DTV 1o.2)

54:10

ca 12:50

3. Basutbudet+miijlighet taga hem digitata program 12:50
via vir mottagare +invest. 20 kkr (samf.)

* invest. 2 kkr/fastigh.
Programkanaler enl. individueila iinskemil + 200-400:-/mfln

STYRELSENS FORSLAG
sfyrelsen som saknar djupare kompetens pfl omridet och som bekant
efterlyser sidan bland medlemmarna - delar Litas-Lindgrens mening och vi
har ej heller i nigon enskild detalj annorlunda uppfaffning lin den han hiir
ovan redovisar.
vi har den uppfattningeno att minga av de medremmar, som viil ha extra
utbud av program ocksfl skaffat sig dessa genom k6p av parabol.
Dfl det ligger i virt uppdrag kommer vi att ftire sommaren siika en annan
liisning av Kanal 5 genom fiirhandlingar med Telenor och SPA. Om vi lyckas
frigiira denna kanal frin Telenor och i stiillet kiipa kanalen av SpA,
reduceras niimligen kostnaden fiir TV 3 tiil helften. Denna liisning fiirutsiitter
dock att Telenor ej kriiver kompensation fiir den fiirlorade kanaten.

Ev. frigor eller synpunkter skalt - fiir att kunna beaktas i de fortsatta diskus-
sionerna - anmiilas skrifttigen till styrelsen gm. Lennie Jansson, A[riind 3 i
Miille senast den 16 maj 2002.

2002-a4-rc

Styrelsen
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Bansdrdsomrddel
Sedan kommunen nu elektrifierat gingvligen mellan Gylleriid och stationshuset

har vi - pi styrelsens framstiillan -?itt Lommunens skriftliga bekriiftelse pi att

gangnAg.n o.rca skatl asfalteras. Detta kommer att ske si snart man funnit ny

uppstillningsplats fiir itervinningsstationen'

Kommunen har ocksi skriftligen bekrfiftat, att gingvlgen iiver bangirdsomridet

frin Gylteriid till V:a Bangatan/Tviirgatan kommer att bibehillas. Man planerar

att anligga en mindre fotbollsplan mellan denna och beachvolleyplanen.

Vtisfbreninsen.
I b6.j"t * hdtten iiverenskom vi med vligfiireningent att denna bl'a'
- rensar torg och iiar samt stensflttningen pi iimse sidor om nedfarten i Hiven

frin ogris bLa. med hjiitp av Round uB'
- ersitter vissa av de triid som fiirsvunnit dflr med hagtornstridt
- fortsittningsvis underhiller/skiiter dessa pla\tpr till bitnad fiir oss.

Dessviirre har intet hflnt under hiisten och vi har diirfiir pimint vflgfiireningen'

som lovar att arbetena skall vara utfiirda till viren.

TV-kanalenkiiten.
n*"ft hfitften av fastighetsiigarna besvarade enkiiten. Styrelsen kan i stora drag

konstatera, attvirt nuvarande utbud tiicker de kanalerr som alla ocksi vill ha

tillgAng till. Vidare kan man se, att vi i de avtal som liiper, ocksi flr tillgAng till
111"ii1n"tt antal gratiskanaler. - De kanaler utiiver nuvarande utbud, som det

finns iinskemil om att infiirliva ex.vis. Viasat sport, innebflr ytterligare kostnader.

Styrelsen [r f.n. inte beredd att fiiresli nigon ytterligare kanal, d-a vi iinnu inte

vei vilka kostnader vi fir, di vissa kanaler under iret har digitaliserats. Vi
iterkommer i denna friga pi irsmdtet2OO2.
De avbrott i TV-2 utslndningarna som fiirekommit har fiirorsakats av problem i
den lokala siindaren i Hdganiis.

Ev. utvidsnins av samfiillisheten.
n"traff""O" f,rcidhus-omridet har inget hiint. Man iinskar fortfarande, att de

nya fastigheterna skall ingi i vir anlflggning, men vill ej att si sker fiirriin
fler/de flesta fastigheterna ir silda.



'id.z 
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Styrelsen har varit i kontakt med de tre fastighetsflgare kring Silltorget, som ej

tititrOr fiireningen, fiir att hdra huruvida desse har intrese aY att inkorporerss

med oss. Samtliga har avbiijt.

Arcmhtd dr 2002.

@ockslfimeddeligare,somejborhirpermenento-harviprel.
fiirlagt detta mtite till piskveckan eller onsdaeen den 27 mars 2U)( V.g. boka nu!

t-

Nva fastishasdsare.
F6ljende fastigheter har under iret bytt igare:

Adress:
Sillgrlind 41

A[rrnd 12

Garngrind 8

Garngrlind 15

Krolgrlind 3
Krokgrind 8

Krolqgrind 14

Nv(a) isare:
Cherlotte Lund o. Staffan Gribel
Christer Gunnarsson
Berit och Anders Falkenius
Tove Stenberg och Jan Christenson
Anne Ellen Fossum o. Per Sagbakken .

Malin Frumerie Ludvigsson och Anders Ludvigsson
Birgit Lundblad och Jan-Erik Berggren

Vi hilsar vAra nya medlemmar vilkomna till Gyllerdd.

Vi vore tacksamma f6r om slliare/kiipare fortsittningsvis anmnler det nya

iigarfdrhillandet till styrelsen (sekr.) med - i fbrekommande fall - uppgift pt
annan permanent postadress In M6lle.

Slutligen passar vi pi tillflllet att tecka fiir det gingna iret samt till6nska alla

Gylleriidsbor

EN GOD JUL
och

ETT GOTT NYTT AR

Gyller0d i december 2001

STYRELSEN
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AKTUELL INFORMATION FRAN STYRELSEN.

Avtalet med Miille Hamnfiirening om skiitsel av sriinomriden. cvkel-och
gingbanor m.m.
Avtalet har sagts upp av bida parter. Ilamnfiireningen fiir omreglering av
villkoren - man vill ha mer betalt - och av samfillighetsfiireningen fiir att vi
vill ha ftirhandlingsfrihet. Parterna iir dock ense om, att avtalet ej upphiir
fiirrfln efter vintern d.v.s. ev. sniiriijning och sandning kommer att utfiiras
iiven denna sflsong.
Ev.ny entrepreniir fiir denna skiitsel.
Styrelsen ir tacksam ftir alla tflnkbara tips - siviil externa som interna. Finns
det i dag kanske nigon intresserad familj i omridet, som i likhet med Christer
Nilsson och hans nu utflugna siiner skulle kunna tiinka sig att axla denna

uppgift? Arbetet iir fritt och finns inom promenadavstind och mot denna
bakgrund fir ersiittningen anses bra. Styrelsen tar tacksamt emot alla fiirslag.
TV-stiirninsar under hiisten.
I slutet av augusti fiirsvann TV-z sdndningarna helt. Detta fel lokaliserades till
Hiiganiissindaren d.v.s. det var gi nigot fel pi vir anltiggning.
Cirka en minad senare ftirsvann TV-3 siindningen strax fiire en viktig
fotbollsmatch med HIF. Det hade di ocksi varit problem med iiversiittningen
pi Discoverykanalen. TV-3 mottagandet itgiirdades i vir anliiggning genom
anlitande av reparatiir - iiversiittningsfelet lf,g hos Discovery.
Framtida TV-iiverfiirinsr.
Vir servicefirma Litas i Angelholm avser att under vintern hilla ett informa-
tionsmiite fiir fastighetsflgare vad giiller installation av den nya bredbands-
tekniken. Vi kommer att fi en inbjudan dit. Styrelsen, som inom sig saknar
kompetens pi omridet, ser girna att nigon diirtill skickad medlem kan stiilla
upp. Anmilan snarast till nigon styrelseledamot.
Di imnet engagerar de flesta planerar styrelsen attlhta representant ftir Litas
komma till virt irsmiite under mars minad och beritta vad som vdntar oss

samt besvara ev. frigor.
Gistparkerinsen - invo.
Trots viidjanden df,rom har ordningen ej blivit biittre. Flera medlemmar
har uttryckt sin oro iiver att utrymmet fiirslummats och de har ocksi fiir-
klarat, att de ej vigar anvisa detta fiir giistparkering, dfl diir fiirekommer
bus och skadegiirelse ffa. under sommarhalviret.
Formellt tillhiir parkeringen ej samfiilligheten, men den har en ging anlagts
fiir vira medlemmars rikning. Det ir kommunen, som har ansvaret
fiir detta omride d.v.s. samf?illigheten rider ej diiriiver. Det dr bara att
konstatera, att enligt kommunala regler fir varken bilar eller bitar upp-
stiillas ftir fiirvaring pi dylika platser. Sker ej rittelse efter pipekande kan

3.



sid.2.
kommunen bortforsla fordonet/biten pfl iigarens egen bekostnad.
Styrelsen har tidigare deklarera;t, att parkeringsplatsen enbart skall anvindas
fiir avsett iindamil, vilket ett enhiilligt irsmiite i ir ocksi instiimde i. Vi anser

det olyckligt, om vi tvingas anmila ftirhflllandet till kommunen fiir itgiirdande
- en friga som vi kommer att understlilla irsmiitet 2001 fiir det fall lindring ej

dessfiirinnan sker! - En uppriijning biir di ocksi omfatta en kraftig beskiir-
ning av triid-och buskbestindet runtomkring, vilket med kommunens hjelp
skulle kunna genomfiiras under viren.

6. Trdd och buskar pi torg och "iiartt.
Ansvaret fiir dessa - iven fiir nyplantering - faller pi Miille viigfiirening. Dess

ordfiirande har pi friga uppgett, att viigfiireningen -pi fiirekommen anled-
ning - ej medverkar till nyplantering av piletriid. Styrelsen inser nu, att
vi tvingas fringi id6n med enhetlig pilplantering. Sfl har ocksi blivit fallet
bl.a. pi Silltorget, dflr nyplantering i hiist skett av riinn och paradisiipple.
Nigon annanstans har man planterat hagtorn. - Fiir att i fortsiittningen upp-
ni viss enhetlighet fiireslir styrelsen, att iinskemil om ersdttningsplantering
- i dag riir det sig om tre trid - ldmnas till styrelsen f.v.b. till viigfiireningen.

7. Utiiknine av samf:illieheten?
Pi norra Sillgriind flr nu planerat fiir sju nya hus och dlirtill kommer ytter-
ligare tvi i samma omride. Siiljaren av husen, Eksjiihus AB, har uttryckt
iinskemil om att fi koppla in dessa fastigheter pi virt kabelTV-niit. I den
genomfiirandebeskrivning, som hiir till den aktuella detaljplanen fiir Miille
stationsomride siigs, att samfiillighetens omride kan komma att utvidgas till
att iven omfatta det nya omridet. Av nigon anledning har sfi ej skett. -
Styrelsen ser positivt pi miijligheterna att utiika antalet fastigheter i
fiireningen med nio stycken. Vi fir diirigenom bidrag till tidigare giord
investering i kabelTV-anliiggningen och till de irliga kostnaderna.
En utiikning kriver - utiiver avtal med beriirda fastigheter - en indring i virt
anliiggningsbeslut. Det dr miijligt att dessa itgiirder miste ske fiire nista
irsmiite och fiir sfidant fall kan det bli aktuellt att kalla till ett extra sidant.
Den som redan nu har synpunkter ombedes kontakta ordfiiranden.

8. Kommande irsmiite.
Niista irsmiite planeras till 2000-03-27. - v.g. reservera redan nu
denna kviill. Styrelsen avser - se ovan - att ftirsiika giira miitena mer attrak-
tiva - vid senaste miite var mindre in en fi?irdedel av fastigheterna represen-
terade.
I denna anda iivervdger vi silunda att ftireliigga nf,stkommande irsmiite fiir-
slag om stadgeiindring si, att irsmiite skall avhillas varje ir senast under iuni
mf,nad. Pi si siitt blir det liittare ftir icke iretruntboende att nirvara och vi
skulle ocksi denna irstid kunna skapa en festligare ram kring miitet (ev. i
annan lokal!), vilket i sin tur skulle kunna iika intresset!

Miille i november 2000
Fiir styrelsen

Ulf Strandmark Torbliirn fill Nils Romander Inger Bring
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1. Asfalteringen av gfing-och cykelbanor har som synes nu skett. Viss efterjuste-
ring kan bli aktuell. - Kommunen har vilvilligt bidragit med 30 kkr fiir
arbetet, vilket vi skriftligen tackat ftir.

2. Som ett led i den allmiinna uopsnvsgninsen av omridet planerar styrelsen att -
pi nlgra medlemmars fiirslag hflrom - under viren 2000 ordna med en allmiin

stiid- o. fixardas. Alla behiiver ej stiilla upp - de som har tid och intresse
rlknar vi med.Vi vill testa denna miijlighet till hjlilp till sjiilvhjiilp och faller
fiirsiiket vfll ut, kan evenemanget kanske permanentas irligen. I vart fall biir en
sldan aktivitet stirka sammanhlllningen inom omridet! - Vi avser att ta upp
frlgan pi ordinarie irsstflmma under mars minad nf,sta ir.

3. Styrelsen har plbiirjat en dversyn av TV-kanalutbudet. Di tekniken inom detta
omride snabbt iindras, planerar vi ej inom det nf,rmaste ireUlren nigra ftiriind-
ringar. - Kanalen TNT Cartoon kommer dock att kodas troligen senast komman-
de irsskifter vilket innebflr, att vi ej kan se dessa program. Styrelsen, som
skriftligen protesterat att si sker under liipande avtalstid, avser i vart fall ej f.n.
att vidtaga ytterligare ltgirder i anledning hflrav. Dock avser vi att rapportera
liiget och lyssna pl fiirslag vid kommande firsstiimma. Till kalletsen tilt denna
kommer att bifogas en sammanstdllning av de kanaler vi nu har med specificerad
uppgift om vad varje sidan kostar oss. I dessa frigor flr Mats Striimgren
adjungerad.

4. I btirjan av nista ir iir det meningen, att resterande Rosa-Rugosa h$ckar skall
klippas ned och forslas bort. Di vi ej iir riktigt klara iiver huruvida vissa av
dessa verkligen stir pi samfiillighetens mark eller ej - i nlgra fall stAr de inom
fastighetsgrlinsen - vore det bra, om vederbiirande fastighetsflgare skriftligen
meddelade sin syn/sitt intresse av att klippning sker. Lf,gg en lapp hflrom i
Nils Romanders brevlida pi Sillgriind 2. Detta glller enbart de fall, dflr hlcken
stir pi fastighetsf,garens mark eller dir tveksamheter hf,rom liireligger!

1999-10-19

Styrelsen
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Information till samtlisa fastishetsiisare.

Den av extra fiireningsstflmman 1999-06-08 beslutade asfalteringen av samtliga
ging-och cykelbanor inom omridet kommer att ske under senare delen av denna

minad - sannolikt v.34. Entrepreniir 6r MT-Tullberg AB i Helsingborg' som

ocksi anlitas av Miille viigfiirening. -
Arbetet fiirutsiitter, att gingbanorna flr itkomliga fiir arbetarna och deras olika
redskap. Det iir ddrfi)r angekiga, afi berdrdafastighetsiigare ser Aver och ansar
egnu htickar och buskar, som till tiventyrs vuxit ut 6ver banorna, saml i Avrigt
medverkar till ett sd bra resultat som mdiligt.
Under arbetets ging kommer vissa banor att tillfiilligt hillas avstiingda.

Under ovanniimnda miite uttalade en klar majoritet av de nirvarande, att det vore
iinskviirt med en allmrin uppsnvggning av omrddet. Om ekonomin si tilliter avser

styrelsen att som extraarbete liigga ut ogr[sbekiimpning och ev. beliigga vissa
ytor mellan buskage och fastighetsgriins med tlickbark Pi fiirekommen anledning
vitl styrelsen fista medlemmarnas uppmiirksamhet pi, att ogriis inom fastigheten
givetvis skall avlligsnas av f,garen sjiilv. V.g. kontrollera grinsens striickning ffa.
dir denna vetter mot hiick/buskage eller plank!
Nigon nirvarande vilte ocksi framfiira, att det borde ligga i allas intresse att
hilla efter ogriiset utanfiir egen fastighet, flven om marken diir rikar tillhiira
annan. Denna vidjano i vilken styrelsen givetvis instimmer, f,r hirmed vidare-
befordrad titl iiven vid miitet icke niirvarande. Allt sidant arbete innebiir ju ocksi
liittnader i vir ekonomi.

Tidningsbudet har genom sin ombudsman anmiilt, att det fiireligger problem fiir
tidningsbilen att komma fram till minga av brevlidorna (blockeras enl. uppgift av

parkerade bilar, cyklar, sopkiirl o. dyl). Vi fir alla diirfiir ftirsiika hjnlpa till med

en biittre tingens ordning! - Nattparkering av gf,stande bilar biir ske

pi giistparkeringen vid Hiven alt. pi den egna garageinfarten. Styrelsen anser, att
torgen biir hillas fria frin parkerade fordon.

Miijligen har omridet drabbats av almsiukan. Vissa tecken tyder pi detta. Gatu-
kontorets tridansvarige kommer att i dagarna inspektera aktuella triid. - Vi
uppmanar medlemmarna att vara uppmflrksamma. Rapportera ev. misstankar till
sekreteraren, Nils Romander, tel. 34 79 22.

STYRELSEN 1999-08-03
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INFORMATIONER

Samffl lliehetens inventarier.

Stegen f-tirvaras hos.Christer Nilsson och kan lanas diir vid behov. Dock -
GLOM INTE, STALLA TILLBAKA l}EN !

En sntislunga ingflr i inventarierna hos Christer Nilsson. Dock inte till utlflning utan
endast fdr CN att anvlindas pfl gingvfigarna ndrlom det kommer sn6. OBS
Sniirtijning och sandning pi gatorna ombesorjes av llIiille Vflgftirerdng. Ordf.
(irista flarlberg.

Styrelsens mandat fiir dtqf,rder av olika slag.

Det fiirekommer ibland att medlemmar vidtalar stgelsemedleurnar och begiir
itgdrder av olika slag - om rrik fidn grillning, rnf;ining av fastigheter etc.
Sryrelsen viil parnimra otn att:
- Sam*ittighetsfiirening inte halmandat att blanila sig i drenden som ligger utanfb'r

ansvaret enligt stadgama.
- Styrelseleclanititer kan eller skall av naturligaskiil inte blandasig i konflikter som

uppstir nrellan gr{mrur eller andra inom omridet. 
* 

+

Parkerinq inom omriidet.

Gatcrna inom omridet iir smala. Det ilr dfut$r ntidviindigt att partering sker
sfl att framkomlighet och silkerhet inte iiventyras.
Det itr d:iritir rinskvdrt an giisQarkering i sttirsta mtijiiga cmfathring qker pfl
parkeringspiatsen vid Hflven. Likasi ait torgen inte anvfinds fiir pmkering.

Elpriset

Styrelsen har uttalat att samlHlligheten egentligen inte skall dgna sig dt drenden.
som ligger utanftir ramen fdr dess ansvarso{fff,iie. Elpriset iir doqk eq,angeliigenhet
frir samiiiea mediemmar ach har en sfl stor ei<onornisk betyeieise itir aiia an
styrelsen fan pflta sig uppgiften ati urdersrika ftirutsinnirigryra ftir ett koileirtivt
a$erande. Grtif. trai: iertariir.n"rt vissa uririer.huntiskurrtakteri tr*gag med sirdi Ciacs
PEtta-sson som ftirelrlidme fiir Vikens Fyaiag. Ndnnme infonnationer liimrras vitl
f qireningsstdmrnan. Bl a rnflste vi undersfika vilka s*rrr redan i btirjan av 1997
tecknaiil 3:irsavtiilet rncd Oresiintlskr{t.

Sophf;mtninge n

Sffrelsen har den upplathingen att -vi skall sttidja kommunens smivan f'dr
kiillsortering och iti:rvinnin{av olika sorters aviail. h{en att hf;ila reda pfl niir de_

olika avfallen hiimtas tenderal nu att bli en hel liten vetenskap. Tortjiim har diir{iir
:iven i dr giorl en sanunanstiillning river alcuella h:inrtningstlagar under irel.
Vi hoppas Ni skall ha nytta av den.

S[irelsen

GS,Arsmbte 9T
98-02- l0
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Parabolinformation

Antligen!!
I-eif Pettersson pt Terracom i Malmo ringde mig i fdrra veckan och meddelade att de
nu tagit beslut, att sitta upp en slavsflndare for TVl och TV2 i Hoganiis. Den kommer
att installeras i mitten av december i fir, sl tyviirr fflr vi dras med den dtliga mottag-
ningen tills dess. Vi kommer att komplettera vlr centralanldggning under hosten. Jag
flterkommer med information om hur Ni stiiller in de nya kanalerna senare i hcist.

Det har varit stora fciriindringar i satellitutbudet under 1993. Discovery och SKY One
har blivit kodade, si att vi ej liingre kan ta emot dem och Screensport har lagts ner. Nya
kanaler har tillkommit. TV4 tar vi numera emot fr8n marksiindare. Signalen dr svag och
medfor storningar pi stereoljudet. En specialforstirkare som skall avhjiilpa detta 6r
bestiilld men dnnu ej installerad. Kanalplanen ser nu ut enligt foljande:

Kanal L 9 sv"e$a,ifvl

Tl2 7 SV.cnSka"Tl1Z.' ,

DRTV 1 4 DanskaTl/1 ,

w:,2 ) Danska::Ty,?

fil3' 5 e-_ ',

flL.4 1,X s

el{N T2 i:ffi erikansk nthef lanal

Enio,gpbrt s7

1Y5...:NoidiC ,s9 .:.rSlr.g,ndft

Nftrt{ sil,

3Sat st3,

TNT st4 Engelsksprfrkig, TbCknta dtCtid. Gamla filmer kviillei:ofta

TV5,EuroPe S15 nv, ,, Frtns PiSHg

RTL,Plus s17 Ty**e,,14tiC

1994-07-25
Gyllerods Samfiillighetsforening/
Mats Strcimgren



Gyllerods Samfaillighetsforening

VdrTapport 94
Stlnelsen har nyltgen sklckat ut protokoll frAn det senaste Arsmdtet
med Samfqlfgfreten. Protokollet har fiiranlett vAr medlem SUg H B
Paulsson, Algritnd 14, att lnkomma med f6[ande krittska brev (bilaga
t). Eftersom diir dtskuteras frAgor av intresse fdr alla medlemmar,
ber vl att fA redovisa bAde hans brev och iiven andra synpunkter pA
de ber6rda frAgorna:

A" nrfge om sarnfiilltg[etens tiganderttt tlll
gemcnsamhetsmarken (lekplatserna, gAngviigar och
Grtintngen):
I Fasflghetslnslcrlvnlngsregtstret 12 aprll f994 finns endast en
antecknlng rdrande lagfarten fdr omrAdet hllaga 2):

I denna anteckning flnns en[gt st5nelsens tydnlng tngentlng
som s6ger, att Samfiilligheten diger den berdrda marken.

F6r siikerhets skull har vi bett en av vAra medlemmar, Per
Chrtstlansson, med mAngArigt fdrllutet som tJiinsteman lnom
Lantmiiteriet, att ge sina sgrpukter (biinEa 3). Vl Etr tacksarnrna fdr
att han som expert I drendet velat trtta pA det.

B. Rosa Rugosa-hfickarna
Av tlllgflngltg markkarta 6ver omrAdet framgAr, att samtllga nu
nedkllppta Rosa Rugosa-hiickar stAr pA samf?ilfghetens mark och
engAng i ttden ocksA planterats pA Samf?illighetens bekostnad. NAgra
klagomAl 6ver att hflckarna Hfppts har inte kommtt fr6n nAgon
annan medlem. TVdrtom har styrelsen fAtt tack fdr att f6ryngrlngs-
Hfppnfngen Antltgen verkstAllts. Klippningen har, sAvitt vt med vArt
begr6nsade kunnande ftirstAr, g$orts helt korrekt.

Antennanliiggnlngen
Styrelsen kan med $edJe redovisa en kopla av ett annat brev, som
kom oss tlllhanda samma dag som nyss anfdrda skrivelse. Det iir vAr
medlem Mats Str6mgren, expert pA centralantennanliiggnfngen, som
t en skrlvelse (bilaga 4) Ull Svertges Television pApekar de usla
mottagntngsfdrhAllandena I Mdlle och ocksA kommer med
lntressanta uppslag till hur situatlonen kan fdrbiittras.

Det ffnns anledning fdr styrelsen att Atertgen understryka det
vdrdefulla arbete som vArt tnformella expertrAd liigger ned I olika
frAgor, ddr styrelsens ild och kompetens inte riicker till.

Ingpn sopstatlonl
Den obebyggda tomten Kullabergsviigen 7O bredvtd GyllerddsomrAdet
itr, som nAgon av vAra medlemmar pApekat, lragen sopstatlon, Tlvdr



har den bdrJat anvfurdas som avstJiilpntngsplats fdr dlverse avskr5.de.
Detta 6r glveMs fdrkastligl. Kommunens sopstation vtd
!6r6dstlppen tar gratts emot allt sorterat avfall - det gtiller ocksA
tradgerdsavfall som alltsA tnte behdver brdnnas pA hemmatomten.

Stiitdttder
Nu nalkas snart den sommarttd, som brukar vara frestande fdr
trlfiilliga lAngfingrade bes<ikare t trahten. En kopta pe en artikel I HD
btfogas hWa 5).

vtll styrelsen bara lyfta pA hatten f6r den mdnstergilla ordning, som
vAra nya entreprendrer, Christer Nilsson och hans sdner, hAller inom
omrAdetl

Med de bista vArhiilsningarl

.4 d,' ' i\
7/t-Z'+"'74ry'f, Anders Hgqft6t

, ,sekr
TJUIIKiW

suppl

i-:ir /
Y.- 'L -r\-*--(L,,/

Gunner S6derglen ,,
kass<iy /

I



Gylleriids Samf?illighetsftirening

Hiistrapport 7993
Baste medlemt 

Gvllerod 10-9-93

HAr iir en rapport 6ver SamfAllighetens status Just nu.

Ekonomin
d"r fortsatt god. N6.gra extraordinAra utgifter har inte fdrekommit. Diskussioner om
asfaltreparationer pA vAra gAngar pAgAr. Extrautgifter pga av turbulenser inom TV-
utbudet kan bli aktuella.

Parubol or;hniit,
En viintad komplettering av vAr paraboiutrustning - orsakad av Televerkets planerade
slavsiindare i Hdgand.s - har 6nnu inte gjorts eftersom sAndaren fortfarande inte finns
pA plats. Televerket har inte kunnat ange Udpunkt fdr ndr den kommer.

Under h6sten sker en hel del forAndringar ifrAga om programutbudet. SI<yOne
d.r successivt pA vaig att bli en kodad kanal och 1 oktober sld.cks tyt'rifr Discovery ned.
Med Eurosport iir det oklart vad som sker. Orsaken till foreindringarna d.r
6vergripande mediabeslut som vi inte kan pAverka. Vi kan tiinkas fA erbjudande att
kopa in oss i kodade program fOr att fA behAlla vissa program. Alternativt kan vi hitta
fria program som vi kan lAgga in istiillet for vad vi mistei.

Mats Stromgren hAller ett oga pA vad som sker och ldngre fram i h6st
Aterkommer han med forslag och alternativ. Under mellantiden liigger vi in andra
program provisoriskt.

SommarunderhfrIlet
VAr entreprendr har som tidigare skott underhAllet bra och helt i dverensstd.mmelse
med kontrakt. I-opande kontrakt har regelmiissigt sagts upp fdr fingranskning och ev
omfdrhandling.

Under h6sten fOrbereds klippning av rugosahd.ckarna som generellt sett
behdver fdryngras. I nytt avtal fdrsoker vi lyfta in klippning av rugosahiickarna i
treArsintervaller - en tredjedel av hiickarna klipps ned va4e Ar. Det ar en
kostnadsfrilga - vAr avslkt €Lr att forsOka fA in detta arbete i det ordinarie kontraktet
utan kostnadsOkningar for samfiillighetens del.

Vrntentndcrh&llet
Om vi denna vinter drabbas av osedvanligt mycket sn6 koncentrerar vi snordJningen
till de centrala gAngarna pA omrAdet - deir gator utan obekvAmlighet kan anvdndas
som alternativ fdr gAngtrafikanterna sndrojer vi inte gangstigarna.

.*sJaltstqiqt
Vissa partier av vfua gAngar mAste efterhand beliiggas med ny asfalt. Styrelsen har
tagit in offerter pA asfalteringsarbetet. Det visar sig att en total nybelAggning av
omrAdets asfalt5rtor blir en mycket dyrbar historia - uppskattningsvis ett brt stycke
6ver 1O0 O0O kronor.

VAr fdrhoppning Ar nu att po om pd kunna gora erforderiiga iagningar i
samband med liknande asfalteringsarbeten i andra delar av byn. Efterhand blir likviil
en omasfaltering n6dvAndig. Det drdjer f6rhoppningsvis ett antal Ar d.nnu. Men vi
mAste fdrbereda oss. Fordenskuil anser st5rrelsen, att vi gradvis skall bygga upp vAr
investeringsfond fOr att kunna klara detta arbete utan att samfdlligheten mAste
belastas med tunga lAn, den dag dA arbetet mAste genomforas. Det kan inte vara
rikilgt att vi, som idag bor pA Gylierdd, ska-ll v2[tra 6ver underhAllskostnader pA dem
som kommer efter.



mlighrlct,
N6.gra fastigheter pA Gyllerod har besvdrats av dAiig lukt. I nAgot fall har m6gelskador
misstAnkts. Vid sanering har det emellerLid visat sig, att det mest sannolika skii"let
till den dAliga lukten Ar ett annat. Husens veiggar stAr pA en bottenplatta och bd.rs upp
av tr5rckimpregnerade trAsyllar. Vid fukt avger syllarna dofter. Ett szitt att skapa
torrare klimat kring syllarna iir att IAta vdrmeslingan i golvet stA pA storre delen av
Aret. Att ha den pA f6r Jd,mnan kostar bortemot en tusenlapp per Ar - men A andra
sldan bidrar den till uppve-rmningen av huset under en stor del av Aret. Det kan vara
ett billigt s6tt fdr att slippa riva upp golven i onodig jakt pA luktkrillor. Var
sekreterare Anders Elgk\dst har samlat en del information i Arendet.

Grdningert
Hur skall vt egentligen anvAnda Gr6ningen? Styrelsen tar tacksamt mot alia forslag i
den frAgan. VAr medlem Fredrik Wahlund har foreslagit att omrAdet skulle kunna
bebyggas med tvA villor. MAnga kringboende vill inte detta.

Styrelsen har under senare Ar upplAtit Grdningen for volleybollspel. Men frAn
och med naista Ar vill vi avlysa omrAdet for detta och liknande bollspelande. SkAlet Ar
enkelt: Grdningen ligger fdr nitra grannfastigheterna och akustiken drlir god. Nzir
ungdomarna spelar volleyboll, sA €ir det ett valdigt tjoande och skrikande. De
kringboende har visat fdrstAelse liinge. Nu dr det deras tur att fA lugn och ro ii.ven
under vackra sommardagar/kvrillar. Volieybollspelarna fAr drirfor soka en annan
spelplan.' Samtidigt kvarstAr problemet med Groningen. OmrAdet borde kanske kunna
utformas pA annat vis? Vi har inom Gyllerod och fdr dess alltmer mogna befolkning
tvd. stora lekplatser plus Grdningen for fritidsaktiviteter. Dessutom finns i nd.rheten
en idrottsplats och tomma lelgrtor utmed banvallen. Mdjligheterna fOr barn och
ungdomar att fA plats med sina fritidsaktiviteter Ar alltsA stora. Kanske kunde
Grdningen utnyttJas fdr zildre ArgAngar? Gnugga gArna geniknolarna och hdr av ert

Fiirsitkringsfi&gar
Villahemforsdkringarna d.r en tung post for de flesta villadgare. SamfAiiighetens
styrelse har ingen befogenhet att ta initiativ i denna frlga. Men som intresserade
grll^er6dsbor har vi frAgat oss, om det skulle vara mojligt att Astadkomma nAgon form
av forsiikring typ grupp/villa/hem for att dra ner kostnaderna for de enskilda
medlemmarrra. Vi begAr in offerter frin skilda fors:ikringsforetag. De grllerodsbor
som tir intresserade av att ev deltaga i en gemensam aktion ombeds kontakta vAr
kassor Gunnar Sddergren.

I iiwigt,
ber vi pA uppmaning av skilda medlemmar att pA nytt fA understryka:

att parkering pA omrAdets gator och torg i sA hog grad som mojligt av estetiska
skAl skall undvikas.

att bilister mAste iaktta storsta m6jliga forsiktighet vid korsningen mellan
omrAdets vdgar och stigar. NAn allvarlig olycka har ainnu inte skett - men tilibuden rir
mAnga. Qarn, gAngtrafikanter och cyklister skall inte beh6va l6pa onOdiga risker pA
vArt omrAde.

att lAta nattbelysning brinna d.ven pA husens baksidor for att avskriicka
ov:ilkomna nattarbetare.

Gyllerod 15 sept f993

Styrelsen/gm ordf
Ake E Andersson



Gylleriids Samfii[f g[etsftirenl n g

Hiistro rt 92
Gyller0d 25-1-93

Biste medlem!

Har ar en rapport 6ver SarnfAllighetens statusJust nu.

Ellcr nomin
6r fortsatt god. Nigra extraordtnira utgtfter har trrte f6rekommtt. Av fonderade medel har
anvints ett belopp pA cirka f0.00O kronor fOr uppsnyggnneg av vAra lekplatser, som nu Ater
beflnner stg I bra sklck.

En vintad lnvestering i ny parabolutrustnir4l - orsakad av Televerkets planerade
slavsdndare i H6ganas - har Annu tnte $orts eftersom sdndaren tnte finns pA plats.

Stcf,ionsmndet
f6reslAs av kommunst5rrelsen bli stadsplanelagt t huvudsak enligt planfdrfattarnas intentioner.
Samfallighetsf6rentngen har i tvA remtssomgAngar frarnfdrt sina synpunkter. Den fdrsta
omgAngen ledde till att avstAndet mellan samfillighetens fastigheter och bebyggelsen pA det nya
omrA.det nfuot dkades och att h6Jden pA de nirmast angransande husen nfuot siinktes. Men de
avgdrande synpunkterna - vAgdragntngen pA det nya omrAdet, den hdga exploateringsgraden, den
mur av tvAplanshus som skAr omridet - har man lrrte beaktat. F6rentngen och berdrda
fastig;hetsigare har emellertid lagt fram stna qmpunkter f6r att lnte missa rAtten att dverklaga i
fortsittningen, nir byggnadslovsfrigor och liknande skall behandlas.

turunllglrr.nudrdrr,
- dvs marken mellan Samfetlfgheten och Vistra Bangatan - llgger fortfarande f6r fdfot. En grupp
inom Samfilligheten har under h6sten utarbetat ett fdrslag till hur den pA ett enkelt vis kan
utformas och underhAllas. (Bilaga l). I protokoll frAn Hdganas Kommun Tekniska nimnden
Justerat 2l/12 92 stArfOlande:

"s 141
Planerino av parkomrAde vS.ster om Gyller6d
Gyller6ds samfdllighetsf6rening hade t skrivelse 1992-10-f 8 hemstiillt om belysning ldngs
cykelstigen frAn Gyllensttemas all6 och Gyller0dsomridet samt Oversyn och
komplettering av buskage l6ngs Norra Bangatan.

Gatukontoret hade i slrrivelse 1992-12-03 berdknat kostnaderna fdr den f6reslagna
gatubelysningen ttll 44 2OO:- och ovriga Atgirder Ull 40 0OO:- och fdreslagit att detta beaktas
i 1994 Are budgetf6rslag.

Tekniska n&mnden beslOt
att gatubelysnnegen tas in i fdrteckningen med framstAllndngar om gatubelysning och
Ovriga AtgArder, kompletterande planterlng av buskage, parksoffor mm beaktads t
budgetf6rslag 1994, samt
att sk6tseln av planeringen pA sikt skall dverfdras ttll vdgf6rentngen. "

Sliikerlrctsn
tnom Samfilligheten kan f6rbiittras. Styrelsen vill pAminna om nAgra enkla Atgirder:

o KOr fdrsiktigt pA omrAdets vAgar - d?ir barn och gamla rdr sig.
o HAll belysning tdnd 6ven pA husens baksidor fOr att f6rsv6.'ra f6r inbrottstJuvar.

Kassdren Gunnar Sddergren (347360) har undersdlrt mdJligheten att fA rabatt pA nya lusstarka
lAgenergilampor. Tala med honom om gemensamma ink6p!

o HAll reda pi gpannarna! Om grannen 5r bortrest, kasta ett extra 6ga in p5. hans
tomt f6r att kolla att inget ovintat hinder.

o Checka frimmande bilar som smyger genom gatorna.
o Iakttag, larma polts, kontakta andra grannar, ingrip sJd.lv bara om det tir risldritt.



o IAr sA mycket som m6Jligt om fdrsta hJilpen och hJArt-lungraddning! Tala med
Margaretha Medin (347 445)l

I Ovrigt vlll Styrelsen pAmtnna om att 23 mars gAr nista Arsm6te. Dessf6rinnan kan det
exempelvls vara lAmplfgt att fundera pA kandfdater tlll kommande Ars Samfdllighetsstyrelse.
Valberedningen bestAr av Sture Jagiaeus (347563) och Mariarure Julin (3475741.

STTREI,SEIY

Ake E Andersson
Gtr

Gunnar S6dergren
kasstr

AndemElgqvl$

Jan-Erik Persson
sekr

PS!
Inf6r Arsmdtet vill styrelsen garna ha medlemmarnas Asikter i f6lande frAgor, som dA och dA
ventilerats t samtal med styrelsen.

Det galler dels om vt skall satsa pA en utbyggnad av antalet TV-kanaler, dels vilka kanaler
medlemmarna i sA fall prioriterar. Va{e ny kanal kan enltgt Mats Str6mgren beriknas kosta
knappt f0 000 kr allt som allt.

Fundera och l6mna kupongen tfll Jan-Erik Persson, Garngriind l, sA snart som m6jligt.
Kanske har Du iven nAgot annat Du vill att vi skall diskutera!

- klipp av , kqrssa och l2imna kupongen till sekr!

MEDLEMSENKATGylleriids samftilltghetsfiirenl n€i

Undertecknad/e vill giirna , att vi ska O, inte ska O satsa pA fler kanaler. JU/ut prioriterar
f6lande kanaler:

O TV 5, fransk kanal O Nordic, svensk kanal O BBC, engelsk kanal
O 3SAT, tysk kanal O Super Channel, engelsk kanal

J$lut vill gerna att Arsm6tet diskuterar:

Gatuadress:

Telefon:
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Gylleriids Samfrillighetsfiirening

Maj 92
KAre Gyllerodare!

Med den hrir rapporten bifogas - lite sent dessv6rre - protokollet
frAn Arsmdtet. Drirutover vill styrelsen redovisa ytterligare nAgra
aktualiteter som pA olika vis beror oss.

Tack vare ett aktivt arbete av vAr medlem knnart Ohlsson har vi
iintligen fAtt upp en hiinvisningsslrylt frAn stora vd"gen till Gyllerdd.
Den kostar oss cirka 18OO inkl moms.

Medlentxugiftn
En del av kostnaderna for skylten har vi tagit in genom dkade
rdnteintdkter pga dels biittre sparriintor, dels genom att begzira in
medlemsavgifterna (utan hot om repressalier) en mAnad tidigare.

Stationsomrddet
Som bekant har ett nygammalt forslag till planering av
stationsomrAdet norr om Gyllerod presenterats. Forslaget har varit
utstiillt och olika fastighetsilgare pA rytlerodsomrAdet, som direkt
berors av planeringen, har redovisat sina synpunkter. PA begiiran har
dven samfiillighetens styrelse lAmnat synpunkter (Bilaga f).

Brangfud.sormrddet
Som en direkt konsekvens av planeringen av stationsomrAdet har
frAgan om utnyttjandet av det gamla bangArdsomrAdet aktualiserats.
Samfiillighetens styrelse har tagit den stAndpunkten, att omrAdet i
sin helhet (alltsA iven omrAdet niirmast stationshuset) skall kunna
utnyttjas som park i enlighet med tidigare forslag och utfAstelser.

BangArdsomrAdet har ju legat for fiifot liinge och kommunen
har med hiinvisning till olika skdl undvikit att gora ndnting At det.
Inom Samfiifhghetsf'rireningen har vi kanske inte tillrickligt viil
uppmiirksammat ett notabelt uttalande av IngVar Jansson och Kjell
Sundelin, HoganS.s Kommun, i en skrivelse av den 22 apnl 1976, dar
de primrirt kommenterar grunderna for berdkning av
tomtmarkspriset och den merkostnad vi betalt pA upp till 10 OOO kr
per tomt, avsedd for framtida utgiftsposter bl a"rdmarkspris ftr
parken ttLL bebgggelseomrddet och kostnader for Jramtid"a anLaggning
ou d.enserr1rT1a".

Av skrivelsen framgar vidare att kommunen menar, att
..... 'en dgLik plarering skaL ombes1rja.s aD inneudnnrna sjalua

inom ett exploateringsomrdde..... Styrelsen kan daffir mycket uaL
tanka sig ott tilbo:mmcns med en lokal reJerensgrupp Jinno Losningar
ftr parkomrddets och d.ess q"ktiuiteters pLanering innan
projekteriragen och anLaggningen au parkomrd.det pd" ca 25 OOO kum
trtJbres."



Om vi genom att sJiilva utarbeta ett fdrslag till omrAdets
planering kan lAtta kommunens beslutsvAndor i detta iirende, sA bcir
vi gdra det. Baserat pA vAra forslag skulle eventuellt ett beslut om en
omleiggning av bangArdsomrAdet kunna komma till st6nd.

Fdrdenskull har en liten grupp bland de ndrmast berorda
fastighetsagarna, ndmligen Mats Str<imgren, Ingemar Larsson och
Goran Christenson, haft vrinligheten att ta pA sig arbetet med att
utforma ett ideforslag som vi i slutet av sommaren skall kunna liimna
in till kommunen. Om nAgon gyllerodare har synpunkter sA kan
han/hon gArna ta kontakt med nAgon i arbetsgruppen.

Vad det leder till och om det leder till nAgot vet vi givetvis inte
- men dnnu ett hinder fdr kommunens beslut har avldgsnats.

Nutar Qiwornasrlnester - det fuulhar osst
Med sommar och sol okar Molles attraktionskraft. Tlrvtirr verkar det
erfarenhetsmAssigt som om en del av landets mer lAngfingrade
individer ocksA tar semester i SkAne eller i vart fall forlAgger sin
fritidsverksamhet hit. Risken for kigenhetsinbrott och liknande
brukar vara storst under sommarhalv6ret.

Styrelsen vill grirna uppmana till okad vaksamhet. Hdll ogonen
pA varandras hus - seirskilt om grannarna iir bortresta. Anteckna
nummer pA eventuellt misstAnkta bilar. HAll giirna belysningen teind
pA baksidan av husen ocksA - det finns billiga 1l-wattslampor som
knappast drar n6n strom alls. Ring polisen om ni ser nAt misstdnkt.
Ingrip inte sjiilv - men varsko grirna iiven andra grannar om inbrott
eller skadegcirelse skulle iakttas.

Thia*Vtigpr
Arsm<itet sanktionerade att styrelsen i den hiir rapporten
understryker ett par trivselfrAgor:

o En giiller briinning av trridgardsavfall pA Gyllerods-
omrAdet. Det har egentligen aldrig varit nAgot problem tidigare -
grllerodsborna har nog ansett det vara sjiilvklart att man inte briinner
skrtip och tridgardsavfall pA tomten. Briinningen iir normalt
stdrande for kringboende och sdrskilt allergiker far illa av roken.
Ingen kan sannolikt fdrbjuda n6.gon att briinna - men av hiinsyn till
kringboende foresHr vi att gyllerodsborna avstAr frAn breinning.

o En annan trivselfrAga gdller klotter. NAgon grllerddsbo
har rAkat ut for att det klottrats pA husvaggen. Det kostar pengar och
arbete att fA bort klotter och alla grtlerodsfordldrar ombeds se till att
deras barn inte klottrar pe omrAdet.

Margarcthouiintar
PA Arsmotet introducerade Margaretha Medin olika t54rer av
liwAddning. Hon Atar sig att ordna liwAddningskurser for grupper pA
5-6 personer At gAngen. Samla garna ihop nAgra grannar och kom
overens med Margaretha om en lzimplig dag.

Trevlig sommar!

Styrelsen
gm Ake E Andersson



GYLLERoDS SAMFJILLIGHETSIFORTNING

Bland medlemmarna f Gyller0ds Samffllltghetfdrenlng llnns en bred expertls
samlad - fdrhoppningsvls mdJhg ftir styrelsen att fA konsultera i siirsktlda
frAgor. Det rir experter/sdrsktlt lntresserade som pA vtllasamfdlltghetens
vd.gnar skulle kunna - om de vill ta pA slg detta - srirsktlt bevaka flrenden som
berrir samfiilltgheten men som styrelsen antlngen lnte keinner ttll eller lnte
har kompetens att behandla.

Styrelsen fdr samfiilligheten skulle diirfdr vifa fdreslA, att samfiilligheten utser
ett rAd av experter med mandat att pA samf€illtghetens vtlgnar men utan
personllgt ansvar bevaka och rAda t spectflka frAgor. De bdr I fdrekommande
fall samrAda med styrelsen, som har det fulla ekonomiska och admlnlstratlva
ansvaret fcir eventuella Atgdrder.

ExpertrAdet sitter pA lopande mandat - dvs sA kinge de enskilda
medlemmarna har lust och ork. I nAgra fail er det hrir fdrslaget bara en formell
bekrtiftelse pA redan rAdande fdrhAllanden.

Styrelsens forslag rir fofande:

SPECIAITIrACA'
l

Underhdll/utbyggnad av TV-antenn

Kontakter med vAgfdreningen/ ex.
asfalteringsfrA,gan

Kontakter med Lantmeiterlet/ stadgar

StadsplanefrAgor som berdr Gyllerdd

Opintonsskapande frAgor om samfiilltg-
hetens roll och skyldigheter

BEVAI(AS AV:

Mats Stromgren, Krokgrdnd 16

Christer Nilsson, Algrand I
Per Christlansson, Sillgriind 4

Stig Paulsson, Algriind l 

Nils Olsson, Slllgrend 4l

Gyllerdd 25/3-91, AeA



GYLLERiJDS SAMFALTIGHETSF6RENING

Gyllercjd 2 sept 9O

KHra medboende !

fngen har kunnat undg& att se hur ovArdat virt Gyllerdd iir och varit
under en stor av den gAngna sommaren.

Tyvdrr har den entrepren6r, som fijreningen vid det gAngna 6rsskiftet
efter en lovande prijvotid, kontrakterade fdr underhAllet inte

-A fu11f61jt sina uppgifter. Han har fatt annat f6r sig och har nu efter
diverse turer med omedelbar verkan skltjts frAn sitt Atagande.

Styrelsen har kontaktat kommunen, som dock meddelat att man av
kapacitetsskiil inte tter kan Ataga sig underhallet av Gyller6d.

rA Vi har diirefter kontaktat 4 andra fristiende entreprenadfdretag och
begdrt offerter pA

dels en grundliiggande uppsnyggning av omrtdet under hdsten
ink1. ans av grHsmattor, klippning av hdckar dilr sA dr erforderltgt,
uppstamning och ansning av triid, ogrdsborttagning 1?ings v8ra
asfaltgSngar, uppsnyggning av tekplatserna med komplettering av sand,

dels l6pande vinter- och sommarunderhEll enligt tidigare
specifikationer.

Vi hoppas att inom den niirmaste mAnaden ddrigenom fa klart med en ny
entreprendr, som kan se till att omsorgen fungerar.

Under mellantiden skulle vi vilja be de hyresgiister som inte vill ha
rugosahHckarna utanf6r sina tomter ansade (sid- och toppklippning

skriftligt) till nSgon i styrelsen f6re 20 september.

Under genomg5ngen av omrldet har vi funnit, att asfaltgEngarna pE
nigra stiillen ( frtimst krlng uppfarter till och g5ngar kring
den sddra lekplatsen) befinner sig i daligt skick och efterhand mAste
litggas om.

Det kan befaras bli en r?itt dyrbar procedur. Sakkunniga bland
gyller6dsborna, som kan ha alternativa fijrslag till liisning av
asfalteringsproblemet, ombedes kontakta styrelsen. Vi avaer att i sA
fall till kommande trsm6te l?igga fram fiirslag till hur en
kompletterande asfaltering skulle kunna genomfdras och bekostas.

Betr. nopedhindret mot stationsomrAdet har detta ltigestindrats av
samfiillighetens styrelse. Detta frHmst av tvA skdl:

Det ena att hindret inte utestiinger mopeder som varlt en av dess
uppgifter de enda som garanterat hindrades i sin framfart var
Gyllerijds 6ldre cyklister !

Det andra och allvarligare iir att mAnga yngre passerade hindren pA
cykel eller annat Akdon genom att ta fart nedf6r sl?inten och huka sig
under hindrets 6verliggare en cykelhj?ilm som hakat I eller ett
oskyddat huvud som slagit i kunde ha orsakat svAra personskador.



I iivrigt hoppas vi pA en angendm ef tersommar fijr all.a gylter6dsbor !

Fijr styrelsen

At<e E Andersson/Arne Medin

StyreLsens adresser / tetefon:

At<e E Andersson, ordf , Garngriind 9, 260 42 Mijlle. Tel 347603
Arne Medin, sekr, Algriind L2, postadress som ovan. Tel 34764s
Valborg Billow, kassdr, Sillgrtind LZ. Tel 347335
Inga-Lisa Jagreus, suppl, Algriind 11.. Tel 347563.

PS! vi'har nagra trafikf?illor pt Gyller6dsomrlaet frdmst d?ir
villasamf?illighetens stigar korsar elrer liiper ut i ornrAdets
bilgator. Den viirsta traf ikf ?illan f inns sannolikt i korsningen
mellan vir stig och Garngrdnd. Aven om vi alla fijrsd,ker hAlra
ordning p& ungar och hundar kan olyckor ske. och dven om vi
?i1dre pi cykel k6r fijrsiktigt kan olyckor ske. En allvarlig
v?idjan dEirfdr till alla bilister: Dra ner hastigheten ordentligt
i de h?ir korsningarna !



Gylleriids Sam fdllighetsfiirening
Miille 1990-03-27 {0
PARABOLINFORMATION

Vflr parabolanldggning har nu varit i drift i drygt tre mAnader. Ett f&tal hush&ll
har anmdlt stiirningar. Entreprenijren Litas i Angelholm har kontrollerat mottag-
ningsftirhAllandet i vissa hus och konstaterat att mottagningen i stort sett iir
god. De sttjrningar som fiirekommit kan sammanfattas enligt fiiljande:

Randrg bifd pe TV 2
Detta ftirekommer vid vissa vdderlekstyper och beror pA att en dansk TV-sdndare,
som ligger p& angriinsande kanal, ibland stijr TV 2 i Mijlle. Ring gdrna och klaga
hos Televerket, tel. 90420, sA kan vi kanske fiirm0 dem att ltjsa detta problem.

Fer fdrg pe TV 3
Den TV 3-dekoder vi har till l&ns gick s6nder. Vi fick den utbytt efter en dryg
vecka.

Vita prickar pt Discovery
Sdndningsstyrkan fiir Discovery dr tyviim svag. Vi rdknar dock med att kunna
avhjiilpa felet i samband med en planerad finjustering i v&r.

Brummande bakgrundsljud
kan bero pA utsdndningen, men kan ocksA ha annan orsak. Vi har det under bevakning.

Grynig eller oskarp bild
kan bero pA att huset ligger l0ngt ut i en slinga i det gamla centralantennsystemet.
Detta kan &tgdrdas! Obs. att vissa program kan vara oskarpa p.g.a. lAg inspelnings-
kvalitet!

Skuggbilder
d.v.s. att linjer eller ytor f6r dubbel kontur beror pA sttirningar i det interna
systemet i en slinga (vanligtvis husen pA ena sidan av en gata). Orsaken kan vara
att nAgot TV-uttag monterats p& felaktigt sdtt t.ex. i samband med vindsinredning.
Detta kan tyvdm ldtt ske iiven om man kiiper ett s.k. villauttag hos en lokal TV-
handlare. En s&dan felkoppling kan iiven p&verka bildkvaliteten hos grannarna!

Programutbud

VAra paraboler iir inriktade mot tv6 satelliter: Astra tA l.9o tjst och Intelsat
VA-FI1 27.5o viist. Dessa sdnder fiiljande program:

Program

Lifestyle/Childrens Ch.
Sky One
RTL Plus
Sat 1

Pro 7

MTV
Discovery

Spr&k

Engelska
Engelska
Tyska
Tyska
Tyska
Engelska
Engelska

Inneh&l I

Hemmafru/barnprogram
UnderhAl Ining
Underh6l lning
Underh&I lning
Underh&I lning
Musikvideo
Vetenskap

Kodad

nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
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KodadProgram

Eurosport
Screensport
Sky News
CNN
TV3
TV 1000
FilmNet
SF Succ6
BBC 1-2
Teleclub
Sky Movies/Sat shop
RTL-V
SIS

* Betalkanal
*{< Betalkanal, ej tippen

Spr&k

Engelska
Engelska
Engelska
Engelska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Engelska
Tyska
Engelska
Hol lrindska
Engelska

fiir Sverige

Inneh&l I

Sport
Sport
Brittiska nyheter
Vdrldsnyheter (USA)
UnderhAl Ining
Underh&I lning
L8ngfilmer
Lflngfilmer
Blandat
LAngfilmer
LAngfilmer
UnderhAl lning
Hiistsport

neJ
ev. senare
nej
nej
ja
ja*
ja*
ja*
ja*
ja **
ia t'*ja xx
ja x*

Ftirutom vAra fyra gamla kanaler Sv1, Sv2, Dkl och Dk2 har vi som bekant lagt
in sex satellitkanaler. Det finns m6jlighet att liigga in ytterligare kanaler i fram-
tiden. Vi har striivat efter ett varierat utbud, f.n. TV 3, Discovery, Eurosport,
MTV, Testkanal och CNN. Testkanalen har utnyttjats fiir Sky Movies och i takt
med att den har kodats har vi visat smakprov fr8n de tyska kanalerna samt Sky
One.

Framtid

1. Den tillfdlliga boden vid parabolerna kommer att ersHttas av en permanent.
Detta dr planerat att ske under v&ren.

2. Vi fiireslAr att om pengarna r6cker installera ytterligare en kanal, t.ex. en
tyskspr&kig.

3. I det ursprungliga ftirslaget planerade vi att kiipa TV 3-dekodern (6 300:-+
moms) samt att ev. dven ktipa BBC. Det har emellertid visat sig att BBC
enbart kan leasas via s.k. operattir (se nedan). Ett alternativ dr ddrftjr att
istiillet tills vidare ldgga in en annan kanal, t.ex. Sky One.

4. Ett annat alternativ dr att sluta ett operattirsavtal med n0gon, Idmpligen
Litas. Ett s&dant kan t.ex. innefatta TV 3, BBC, Discovery samt CNN och
skulle kosta ca 17:- per hushAll och mAnad. I detta pris ing&r hyreskostnad
ftir ev. dekodrar.

5. Fiirfr&gningar om miijligheten att inftjra en filmkanal har framfiirts. Fijrutsdtt-
ningarna fijr dessa betalkanaler dr:

SF Succ6: Ftirutsdtter att minst 50 hush&ll ansluter sig. Investering: mot-
tagare + kodutrustning ca 13 000:- (att dela mellan de anslutna
hushAllen) + 190:- fiir dekoder i fastigheten (eng8ngssumma).
Till detta kommer en kostnad pA 125:-/m&nad och hush6ll.

TV 1000: 98:-/mAnad och hushAll. Oklart om dekoder ing6r.

FilmNet: 10 000:- ftir dekoder om alla ansluter sig + 115.-/m&nad och

l::*i8d"o;i,lTtr1HT,:1-,[:';1,X"#'"i":,10:"",:T;1"u."

[l:l*?#:fi $*:llJ$'#i#1#;:'iifii{?ri'.T;"."."
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ProgramrAdet fiir centralantennanliiggningen ftjrordar att vi kiiper TV 3-dekodern
som planerat och om pengarna riicker kompletterar med ytterligare en kanal
samt avvaktar utvecklingen ftjr betal-TV tills vidare.

Vi planerar att flytta ner CNN och den s.k. provkanalen i frekvens sA att de som
ej haft tillfdlle att se dessa p& grund av att de har tildre TV-mottagare f8r den
mtijligheten. Detta medfiir ingenting annat iin att n&gra av programmen byter
plats pfl knapparna pA TV-apparaten. Ingen justering behijver g6ras pA TV-apparaten!
CNN byter plats med MTV och den s.k. provkanalen byter plats med Discovery.
Bytet genomfiires fredagen 30/3.

Om ni planerar att skaffa en ny TV-mottagare skall ni kiipa en som dr ftirberedd
fiir S-kanalmottagning (d.v.s. kabel-TV). De flesta mottagare har detta idag.
Text-TV iir oeksA att rekommendera eftersom m6nga program svensktextas via
Text-TV (t.ex. Discovery).



Gyllerods SamfSllighetsforening

PARABOTERT{A INSTATLERADE

Ni har s5kert redan lagt m5rke ti1l att parabolantennerna
5r pi plats i buskaget vid HAven. Den tiIlf;iIliga boden
f6r elektroniken 5r tills.vidare uppstAlld pA parkeringsplatsen
till dess vi f6r den permanenta apparatkuren pi plats (vid
gamla antennen) n6gon gAng ti11 vAren.

Mottagning i TV-apparaterna Ar m6j1ig fr.o.m. nu. I princip
skall mottagningl vara m6jlig i alla TV-apparater. Gamla
apparater kanske ej ger mojlighet att forinstiilla alla
10 kanalerna. Vid kop av ny Tv-apparat 5r det viktigt att
den kan ta emot de s.k. "S-kanalerna". DA vissa program
textas via Text-TV kan det vara en fbrdel med en sAdan
apparat om man vil1 ha svensk text. Ett alternativ till
att k6pa en ny TV kan vara att k6pa en modern video och
utnyttja den som mottaglare om den gamla TV-n har bra bild.
Detta blir i m6nga fall billigare.

Den f6rsta mAnaden kommer delvis att utnyttjas f6r att
testa systemet, varfor vissa st6rningar i programmen kan
upptr5da. De vArt niit iir gammalt 5r det viktigt f 6r oss
att fa information om ev. problem i mottagningen snarast.
Bilagt finns en prelimin5r programtablA samt ett svarsformul5r
for ev. fel.

OBS! Glom inte att betala in avgiften for installationen
(2.800:-) f6re Arsskiftet eftersom vi vilI undvika momsh6j-
ningen vid iirsskiftet.

[lM,
l"lats S

1989-r2-2r



Gyllerods SamfSllighetsforening

ProgramtablA

Knapp for Kanal att st511a TV-program Anm.
programval in pd TV:n (e1.
pA TV:n eI. videon)
f jArrkontr.

I 09 (of6rAndr. ) rVt
2 07( " ) TVz

3 04( x i Dkl
4 02( " ) Dk2

5 05 TV3

6 59 Discovery Natur*naturvetenskap
7 It Eurosport Sport
I 12 MTV MusikunderhAllning
9 S11 Provkanal

10 S17 CNN Amerikanskt nyhets-
pro9ram

L989-L2-2I



Gyllerods Samfiillighetsf6rening

Vi har noterat f6ljande Problem:

Tidpunkt Kanal,/Proqram FeItvP

Namn:

Adress:

L[mnas till Nils Olsson, SillgrAnd 4I, senast 1990-0I-31



Gyller6ds Sanf illighetsf6rening
Mo1le 1989-01-31

PARABOTATSTEI{N

Den pA "augustim6tet" tillsatta arbetsgruppen har under hosten
unders6kt f6rutsittningarna f6r komplettering av Gyllerods
centralantennanl6ggning med utrustning f6r nottagninq och
distribution av satellitoverf6rda TV-program. Arbetsgruppens
rapport biligges i sin helhet.

For ca 3.000:- per fastighet kan vi fa sarnmanlagt upp till 11
kanaler (inklusive de 4 vi redan har) ' Nagot f6rslagr orn vilka 7

satellit6verf6rda program som i sA faII skulle bli aktuella
f6religger innu inte. Exernpel pt programtablAer biligges-

Styrelsen har under hosten/vintern varit i kontakt med lantmHteri-
enheten i Landskrona, studerat PM om kabel-TV frAn Konsumentverket
list on pAgAende och i vissa falI avslutade rittsfall samt varit i
kontakt med andra sanf6llighetsf6reningar.

vi son jobbat med den h6r fragan (styrerse och arbetsqrrupp) viLl i
f6rsta hand genornfdra konpletteringen med parabolantenn i
sarnfillighetens regi i enlighet med det alln6nna medlemsm6tets
beslut i augusti 1988.

Detta f6rutsitter att ingen stiller sig sA negativ att man via
6verklaganden fors6ker f6rhala eller stoppa projektet-

Vi ber dirf6r samtliga fastighetsAgare att fylla i kupongen nedan
och 16mna eller sinda den ti11:

e11er

Om enkiten resulterar i ett ja for projektet kommer ni att fa
skriva pa en ans6kan om s.k. ompr6vningsf5rrattning for
sanfSllighetsanl{ggningen. Denna ans6kan skickas sen till
fastiqlhetsbildningsmyndigheten. Kostnaden fdr att fe ans6kan
pr6vad ligger pA 10-15.OOO:- Denna summa 6r inriknad i ovan-
stAende kostnad per fastighet.

Om ni har problem med mottagningen pA nAgon av vAra nuvarande
kanaler, fy]} i blankett for detta och returnera tiLl nAgon av
kontaktpersonerna ovan.

Gyllerods Samf Allighetsforening
S tyrelsen

Nils Olsson
Sill-grind 4L
260 42 MOLIJE

Christer Nilsson
Algrind 8
260 42 Mol,LE



ParabolanlAggning i

Fastighetsadress:

FastighetsAgare
( textas )

iK

\:l

l"'/t'L 
t-

\:_f

GyIlerod, M611e

(

K,1

JA, jas (vi) ir positiv(a) tiI1 kornpletterlng av
vAr centralantennanLAggning med parabolantenn
inom kostnadsramen ca. 3.000:- per fastighet.

Jag (vi) 6r negativ(a) men kornmer att godtaga
ett majoritetsbeslut. och ansLuta oss enligt
ovan

Jag (vi) kommer att f6rs6ka stoppa projektet-

Insindes ti11:

Fastighetsdgarens (-igarnas) underskrift

e1ler Christer Nilsson
Algr5nd 8
260 42 MOLLE

Nils Olsson
Sillsrind 4t
260 42 MOLL,E

svAR oNsKAS SNARAST, SENAST DEN 1989-02- /.2-



Kvalitet pA nuvarande TV-rnottagning

Om Ni anser att kvaliteten pA Er TV- eller FM- nottagning inte ir
bra var vinlig fyl1 i nedan och returnera ti1l:

Nils Olsson e1ler Christer Nilsson
SillgrAnd 4I Algrind 8

260 42 I4}L,LE 250 42 VIOT'I'E

OBS! Fors6k att beskriva typ av storning:

Sverige 1:..

Sverige 2:...

Danmark 1:...

Danmark 2:

FM-radio (om ansluten ti11 centralantenn):

Namn och adress:



PARABOLANLAGGNING
I GYLTERODSOMRADET

Under h6sten 1988 har f6rutsittningarna f6r kompletterj.ngr av
vAr centralanliggning med parabolantenn f6r nottagande av
satellit6verf6rda TV-program unders6kts, av en arbetsgrupp
bestAende av Mats Str6mgren, Arne Medin och Jan-Erik
Persson. Unders6kningen har gjorts pA uppdraq av ett extra
n6te inom Gy11er6ds sanfillighetsf6rening i augusti i Ar.
Kontakter har tagits ned tre f6retag som 6r intresserade att
installera sAdan utrustning i Cyller6d.

Den tekniska utvecklingren inom detta omrAde ir for
nirvarande omvfllvande b1 a genom uppsindande av nya typer av
satelliter som kommer att sinda med h6gre effekt in hittills
t ex den omtalade Astra-satelliten som om allt gar som
planerat startar sina sindningar i slutet av januari 1989.
Denna p]-aneras kunna 6verf6ra 15 kanaler, varav vissa ej kan
mottagas i sverige. (vissa dr f6rbehallna f6r t ex
Storbritannien) Ytterligare en Astra-sateLlit ir planerad
att sandas upp I99L. Dessa satelliter kraver f6r
centralantennanliggningar l-iksom dagens satelliter relativt
stora paraboler (150 t,i1l 250 cm diameter) f6r att kunna ge
god nottagning iven under dAligra mottagningsf6rhAllanden'
Dessuton planeras satelliter med innu h6gre signal-styrka i
frantiden som skal] medge nottagning rned smA antenner pA
30 tilL 60 cm diameter.

I visteuropa finns idag tvA system f6r 6verf6rande av Tv-
bilden, PAIJ och SECAM. Det finns ett antal- nyutvecklade
systen som kommer att anv6ndas i frantiden pga sina tekniska
f6rdelar bl a genom att medge f6rbittrade n6jligheter ti}}
betal-TV-system. Ett av dessa kallas D2-MAC och ett annat D-
MAC. Detta nedf6r att nottagningsutrustningen i vAr
parabolanliggning mAste anpassas till det system sorn resp.
kanal anvinder. Tyvfirr har 6nnu ej besluts tagits on vilket
system som kommer att anvflndas ens f6r Astra-satelliten.

Vi st,Ar inf6r inf6rande av stereomottagninq av ljudet d{r
man tyvirr planerar att inf6ra mer 6n eLt systern i Vist-
Europa. Det pAgAr f6r nirvarande utvecklingen av ett nytt
TV-system, som ger en mer rektangulir biLd ned betydligt
bittie sk{rpa 5n den vi har nu. Denna kommer sannol-ikt att
inf6ras inom den n6rmaste 5 til1 1O-Arsperioden.

VAr centralantennanliggning har under Aret renoverats varvid
f6rst|rkarna utbytts til] en typ son medger upp till ca
trettio program totalt. Si1lgr|nd och Algrfind har emellertid
en ildre typ av s.k. otit kabel, som kan st6ra teletrafik
och dirf6r ej ar tillaten f6r 6verf6ring av de s.k. s-
kanalerna. (Dispens kan ev erhAllas) Om S-kanalerna ej
utnyttjas kan maxirnalt elva program overforas idag.

Med tanke pA det stora antalet hushAll i vArt omrAde och det
stora potentiella programutbudet f6rutser vi vissa
svArigheter att vAlja vilka program som skall distribueras
speciellt om ett fAtal kanaler 6r tillgingliga-



Hittills har
Ieverant6rer:

diskussioner f6rts med tre tinkbara

Al\flf tDfl.f EIJECTR.I C AB
har offererat tvA alternativ dir det ena har tre
satellitkanaler med prestanda som tyvirr ej medger
vidareutbyggnad (f6rAldrat systen) f6r 108.900:- Det andra
ir modernt och ger upp tilt sju satellitkanaler + de fyra v5-

redan har tiLl ett pris av 116.000:- + 9.500:'/sat.kanal dvs
183.000: - f 6r tota1t eLva kanaler.

F6rdelar: *
+
+
+
+

Nackdelar:

kSnner redan vAr anliggning
lAng erfarenhet av branschen
kunniga
service
datoriserad mottagare ir relativt enkel att om-
st611a vid f6rindringar
fundament ingAr ej i offert

PEAB EI-1f ..TAM1F AB
har offererat ett system dir nan rekornmenderar max Atta
kanaLer dvs fyra satellitkanaLer ti]l ett pris av 79.500:- +

6.300:- /kana} dvs 104.?00:- Dessutom har man kompl-etterat
offerten ned ett utbyte av kabel i samtliga hus f6r att
kunna utnyttja 6ven S-banden (64.800:-). Tyvirr ricker det
ej ned detta eftersom markkabeln pa tva gator ej ir tat.

F6rdelar: * fundament ingAr
+ stort f6retag bakom
+ intresserade att f& referensanlAggning
+ kort serviceavstAnd (Angelholm)

Nackdelar: : l:: 3:3:tH:: ::i:iillil""r.,
If ELE\/ER.KEIf S KABEIJ-T\r
har kontaktats per telefon. fnom 6verskAdtig tid ir det ej
aktuellt ned inf6rande av kabel-tv i M6l-1e. Direnot Ar tele-
verket intresserade att 6ven sitta upp parabo3-anl|ggningar i
omrAden som vArt. Priset skulle b1i ca 150.000:- f6r fyra
sateLlitkanaler + en servicekostnad pA ca L2O:'per hushAll
och Ar vilket ej innefattar service pA vAr bef. anliggning.
Servicekostnaden blir 8.520:-/Ar totalt.

F6rdelar: *
+
+

Nackdelar: :

stort f6retag bakon
fundament ingAr
tar totalansvar f6r satellitnottagningen
f6refalLer dyrt
h6g servicekostnad
ej totalansvar f5r distributionen i n6tet

exklude



VAr rekommendation 6r mot denna bakgrund att:
* anl6ggningen konpletteras med parabolanliggning f6r

mottagande av elva kanaler dvs sju satellitkanaler f6ruton
de fyra progrram vi redan har- I detta finns iven
n6jlighet att ta emot 6ven digitalt 6verf6rda
radioprogram.

* vi avvaktar idrifttagandet av Astra-satelliten innan vi
96r upphandlingen sA att vi ej k6per omodern
mottagningrsutrustning. Detta innebar att k6pet skulle
kunna g6ras tidigast i b6rjan av 1989 f6r idrifttagande
nAgon geng under vAren.

* det stora utbudet av satelliter innebir att ninst tvA
el1er tre paraboler b6r ingA

* ett intressant alternativ 6r att uppdatera anldggningen
f6r S-kanaldrift dvs byta viss narklagd kabel, vilket
skulLe inneb|ra nojlighet ti1l enkel komplettering av fler
kanaler i framtiden till en relativt lAg kostnad (ca
10.OOO:-/kanal dvs 100 150:-per fastighet i engAngs-
kostnad) .
inhAntad.

Pris f6r nedlEggning av sAdan kabel 61 6nnu ej

* tiden utnyttjas f6r kornpletteringar av inkomna offerter.
* ett alln6nt m6te anordnas dir ett konkret f6rsJ-ag

presenteras inom ranen ca 3000:- per fastighet.
* samfilligrhetsfdreningens styrelse redogdr samtidigt f6r

f6rutsittningarna f6r ny f6rrittning.

M611e

sammankallande i
referensgruppen f6r
parabol antennanlSggning

1988-t2-LL
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ge n avseoo lor clc amcnKansKa
soldater sonr ar stat ione rade i

n)c(l potanzcr. potarrotor ellet
likrrande kan du ska'rra insrall-

L!'cKa ull I JaKten pa nva Ka
naleri

Kanal
Intelsal VA-FI2 60" Ost
AFN TV
Eins Plus
BR3
3 SAT
Eureka
Tele 5
\Vest 3

Eutelsal I-F4 l3o Ost
3 SAT
Arts Channel
FilmNet
Rai Uno
RTL Plus
Sat I
Sky Channel
Super Channel
Teleclub
TV5
TV Scandinavia
Worldnet

Sprik Innehill

UnderhAllning
Blandat
UnderhAllning
Blandat
Nyheter
Underhdllning
Underhdllning

Blandat
Kultur
L^ingfilmer
Blandat
Underhillning
Underhdllning
Underhillning
Underhillning
L-ingfilmer
Blandat
Underhiillning
Nyheter

CHANNEL

n gc lEt€v6|(x{'

Engelska
Tlska
Tyska
Tyska
Tyska
Tyska
Tyska

Tyska
Engelska
Engelska
I talienska
Tyska
Tyska
Engelska
Engelska
Tyska
Franska
Svenska
Engelska

Kod

(B-MAC)

Kodad

(c-\1-\c)
(c-\{.\c)

Frekv

ll,5r
1r,55
I I,t7
10,97
u,@
Ir,t3
lt,0l

l I,t7
r 1,65
l t,t4
n,00
1t,08
11,50
1t,65
l l,6?
r0,98
lt,4'I
11,47
11,48

P

H
LJ

H
H
H

I
H
H

H

H

H
H
H

H
H

H
H
rl

H

Arts Channel ingir Sky Channcl. TV5 och TV Scandinavia delar pi samma
transponder och frekvens, och delar pi siindningstiden.

Rai Due startar sina sdndninear i h6st. Frekvenscn ar
dnnu inte bestiimd.

Eutelsat I-FS 10" Osl
Rai Uno
Rai Due
NRK
TVE I

liutclsat l-F2 6" Ost
+ Worldnet
Ilurosport

SvT'
svl
'-t'\
. .t'\
\c:rnd inavilr 'f V

Horizonl
+TV Test

l4o Vist

lntelsat VA-Fll 27,5o Viist
BBC
Canal l0
Children's Channel
CNN
Kindernet
Lifestyle ,

Ir4usic Television
Premiere
Screensport
TV3

(-'lrildrcn's Cltatrnel oclt I'rc-
rnic-rc tlelat pi satttlna tratr-
\p()lldcr oetr frckvcns, tlelt
.ncr: pi sdrtrltrrngslidcrt. Kirt-
.lcrncl, [.ilcstl lc och Sct.'ett-
\l)()rt (lclar ocl,s:i tltrl'trltltc p:i
siltltill:t silll.

lj( r'ltt()nl Cc\\ii s.lt(llrt(r il Il
,t c li ra c tliruill stvckttt llt-

Italienska
ltalienska
Norska
Spanska

Engclska
Varicrandc

Norska
Svensha
Svcn sk a
l{cbrciska
l{cb reiska
Iing 'ntrrske

Blandat
Blandat
Blandat
Underh6llning

Nyheter
Sport

TijstsAndning
Blandat
Blandat
'fcst 

sa nd ning
'R'stsandning

U nderhrillning

il,00

(C-MAC) u,20
r 1,65

(SECAI\'1) I1,59
11,49

Eurosport ska borja sirra sdndningar i host. Man har option pir en av
.{st.ras transpondrar och kommer s!'narc att fl)'tta o\er dit.

lnrclsal V-lo Viist
Norpas/infolilm il,0t

l l,l3
I I,l7
I I,r9
1 1,59
ll,4'l

\. v.|F

\
 i f e s t y I

Engelska
Spanska
Engelska
Engelska
Holliindska
Engelska
Engelska
Engelska
Engelska
Sverrska

Kodad ll,l8
Kodad 10,98

11,02
I I,l5
ll,14
ll,14
10,98

Kodad 11,02
r I,l4

(B-MAC) 11,59

Blandat

Blandat
Underhillning
Barnprogram
Nyheter
Barnprogram
Magasin
Musikvideo
L-ingfilmer
Sport
Blandat

(SECAM)

H

H

H
H
H
H
H
H

-lirrkict oclt c't t rtrtlttlirpro-
grarn l'nirt LrSA. lrrtclsat \'-l -s

lirgcr p:\ (r3 graclct irst. rllcn
sirtl!ler .lll rl u i rt-'-a'l-V
p r()gril lr 1.

Ar'rr: rr ct
l'ltrts p:r 11,

tt ls rt V lr'r.
d rtk [rl rl, t

li,,'r.'l a.

lr lc.s. t

: lrrlclsat-slttcllrt
i" \, rrarttltgcr IIt'
Illtr l'iriirr :rt tti:
'si p o.lr:utt 1'li il.'-

\'.\ '1,):rrr ll. ''

L.utrgst ut rit vrister ligg.ct

lL\Sl (15' V). Fliirf'rirr s:irtds
tlo.:k b:llt tesl Progratlr I

N-l Sr 
-, d,:t uttterikattska litr'l-

.\'5tcjlct.
I liirrcekrrirrgctt ltar vt tttl,

rc lc: tilgil rttcJ dc Irltttsk.
Ii' ct r):tl-ritlCllitcl rlit. \()tll sirtl(lr'

';i I (iliz.lrlt i irarlsk;r I it ls't
cr:rcl Sll('Ai\1. 'lic llrrtr ls rt
rr ':l it'r h:rr,rck:ii lrirll\[) )t (l it

SUPER

wffi



FilmNet
Morning Club
07.00 llen tanksprldde profes-

sorn Wall Disney-komedi
lrAn 1961

08.40 F6r tlyget och lllckan
Drama frAn 1929

10.30 The Trouble wlth Angels
Komedi frAn 1966 om tvA
skojfriska elever vid S:t
Francis Academy

12.20 New York New York FrAn
1977

Royal Club
15.00 Monte Carlo rallyt En ro-

lig biltdvling fran 20-talet
17.00 Legal Eagles - En tavla

fiir mycket En romantisk
thriller-komedi

19.00 Oz - En tantastisk virld
En hell fristAende fodsdtt-
ning pA den klassiska film
musicalen Trollkarlen frAn
Oz'

21.00 Indlana Jones och de
l6rd6mdas tempel Frin
1984

Night Club
23.00 Grocodlle Dundee. En

storvll$lgare I l{ew York
Komedi frAn 1986

01.00 Glasskampen En film om
en populir discirckey vars
liv hastigt fdrindras

03.00 Sl6mannen och gatllick-
an En kAnslig kArlekshisto-
ria

05.00 Tempelmysterlet Aventyr
och action av Steven Spiel-
berg

MTV
00.00 Your scenehEuropean

sounds MTV brings the
best sounds Europe-wide

01 .00 Away from the pulsebeat
Underground and indepen-
dent music

02.00 Club MTV HostJulie Brown
02.30 Night videos
07.00 MTV videos with news re-

oort
12.00 Remote control MTV's

own game show
12.30 MTv
15.30 VJ Marcel Vanthllt
17.00 3 from 1 at 5 three hot

videos from one top artist
17.15 VJ Malken Wexo
18.30 Club MTV

19.00 MTV at the movles Host
Ray Cokes keepyou up-to-
clate

19.30 Remote control
20.00 VJ Ray Cokes with guest

appearance
22.30 YOI Host Sophie Bramly,

specialist show
23.00 MTV at the movies
23.30 VJ Marcel Vanthllt

Sky Channel
06.30 European buslness pro-

gramm€s from sky
07.00 Good morning

Scandlnavlal Live break
fast time show

08.00 The dl kat wake-up club
08.05 The dj kat show sky's chil-

dren's show
09.00 Dennis comedy series
09.30 Tukiki & his search for a

merry xmas animated lilm
10.00 The nescale uk top 40

stereo pop music show
11.00 Soul In the city slereo pop

music show
12.00 The coca-cola eurochart

top 50 stereo pop music
show

1 3.00 Another world soap opera
14.00 Gity lights celebrity movie

show
14.30 Thailand panorama travel-

ogue documentary
15.30 Castaway romantic adven-

ture
16.00 Countdown - lrom be-

netton by bulova stereo
pop music show

1 7.00 The di kat show sky's chil-
dren's show

18.00 Gidget comedy series
18.28 The tlmes headline news
1 8.30 l.dream of jeannie come-

oy sefles
18.57 The unlroyal weather

reporl
19.00 The ghost and mrs muir

comedy series
19.28 The tlmes headllne news
19.30 Manlmal action series
20.27 The uniroyal weather

report
20.30 Canon lashion lv
20.57 The tlmes headline news
21 .00 Frlday movle - losin' lt
22.53 Fotd snow report
22.58 The times headline news
23.00 N.F.L. American football

1988/89
00.00 Countdown - from benet-

ton by bulova stereo pop
music show

00.57 Rhw uniroyal weather
report

01.00 New born king
02.00 The mysteries part 2, the

passlon
03.45 Landscape channel pro-

grammes lrom sky

ScreenSport
15.00 American sports cavalca-

de

16.15 lce skatlng Nutrasweet
Challenge of champions

18.15 Update Latest timings of
Screensport

18.15 Championshlp Golf Se-
nior golf tour

19.30 NHL - lce hockey NY
Rangers & Montreal

21.00 NFL American lootball A
full oame from the NFL

23.00 SpaTn Spsln spod
23.10 AWA wrestllng Late nighl

American wrestling

Super
channel
07.00 Super channel news
07.15 Europesn buslness week-

ly
07.45 Super channel news
08.00 Supe.tlme
08.55 The brave frog
10.35 Blondie eat to the beat A

musical special
1 1.25 Sharp cookery program-

me
11.50 The plank Hysterical co-

medy
12.25 The goodles Hilarious

comedy with Tim Brooke
Taylor

12.50 Classic carloons Today:
Porkys Midnight Matinee

13.00 Wild south
13.25 Goodyearweathel
1 3.30 Sons and daughters
14.00 Land ot the mist and lire

Leo Dickinson joins a two-
man expedition

14.55 Goodyear weather
15.00 Tracking Tony Dorte looks

into the latest album, CD
and movie releases

16.00 Supedime Great entertain-
ment lor children

17.00 Oft the wall Simon Potter
keeps you in touch with all
thats happening in the
music world

18.00 Super channel news and
goodyear weathel

1 8.1 5 Sons and daughters

18.40 Kate and Allle Situation
comeoy

19.10 Survlval Today: Orarputan
20.10 Goodyear wealher
20.15 Super channel news
20.30 Feature fllm: Concrete

cowboys A mystery a&en-
ture trom 1979

22.10 lt's Garry Shandllng's
show Hilarious comedy

22.40 Super channel news
23.00 Goodyear weather
23.05 Feature fflm: The last Ume

I saw Parls A heartbrea
king nnvie lrom 1954 abod
ruined marriages and love
affairs

01.10 Glosedown

TV3
07.00 Stora skdlvan en svensk

rysarserie f6r barn och
ungdom

07.30 Julkalendern del 22, rep-
ris frAn ioAr

19.00 Julkab;dern del 23
1 9.30 M'A'S'H am. komediserie,

del 69
20.00 Tv-blo: en sp6khlstorla

engelsk tv{ilm frdn 1970
22.00 Mccall en ny stark am. thril

lerserie
23.00 Lingfllm: blues brothers

am. kultfilm frAn 1980

FilmNet
Morning Club
07.00 Tlntin - Krabban med

guldklorna Tecknat 16r
barn

09.00 Ginget Del 3. Tecknat f6r
barn

11.00 Oz - En fantastlsk virld
FristAende f ortsittning pA
den klalssiska filmmusica-
len Trollkarlen frAn Oz'

13.00 White Cfir&frnas Den ldas-
siska filmen, frAn 1954

RoyalGlub
15.00 Dlskhofeber Komedi frAn

1979
16.30 Spelman pA taket Filmati-

sering frAn Broadway-mu-
sicalen

19.45 En fairlrollad lul En film frir
hela familjen

21.1 5 Heavenly Kld Komedi frdn
1 985

Night Club
23.00 Temp€lmysteriet Aventyr

och action, frAn 1985
01 .00 I ought to be In plcturcs

Komedi frAn 1982
03.00 Amerlcan Pop Tecknad

film frAn 1981
05.00 Alllgalor Shoes Mike och

Ben dr brdder och varand-
ras absoluta motsatser

MTV
00.00 Your scene!-Erotlka Your

Darents wouldn't like it!
01.00 Night videos
02.00 Club MTV Host Julie Brown

brings you New York's li
nest dancers

02.30 Nioht videos
07.00 MfVl Non-3top pule pop
11.00 MTV Continous videos

complimented by MTV bul-
tet

16.00 Kino Chris Sakicz pre-
sents a weeklY film review

SATELLIT-PROGRAM

Som en llten julklapp tlll dlg som l6ser Elektronlkvirlden
bJuder vl p6 lulhelgens sstelllt-W p.ogram frln de popu-
ldra kanalerna Filmnet, Muslc Telvlsion (MTV), Screen
Sport, Sky Channel, Super Channel och fV3 ( iwin en-
dast 23 dec). F6r atl ta emot TV3 krivs I oraktiken att du irdast 23 dec). Fdr att ta emot TV3 krdvs I praktlken att du ir
anslutq_n till ett kabel-TV-ndt. eflersom kanalen sdnds I B-anslutgn till ett kabel-TV-nEt, eflersom
!fC, Qyri.ga kan fritt tas.emol medMAC. Ovriga kan fritt tas emol med egen parabol. Tlll
Filmnet krdvsdock att du har en avkod-re, Satbox, som
flnns I radlohandeln.

Frekvenser och 6vrlga mottagnlngsdata flnns pi
sldan 671

Trevllg salellit-TV-helg, 6nskar vl pl Elektronlkvirl-
dens redaktion.

elektronikvdrlden 1 2, 1 988



TilI nedlenmarna i GYILmoDS sANiFliLLIoIlETSFoiintlfuc

Kort information om centralantenn och satellitmottagning - parabol

firsmijtet 2\fJ gav styrelsen i uppclrag att rusta upp centralantenn-
anlbggningen. Kostnadsfbrslag skulle inheimtas fr&n rninst tv6. leve-
rantiirer.
Branschen blr f6r tillfii.lIet starkt tiverhettad., och tv& til1fr&gad,e
entreprendrer har icke visat intresse att offerera. Efter flera p5-
stdini.ngar har vtr tidigare kontakt - Antenn Elektric AB i Malnd -
Id.mnat skriftlig offert.
Fijrst rn6.ste konstateras, att d.et icke di,r liinpligt att sd.tta en para-
bol och 6nnu- mind"re tv& p6. en normalantenn pfl grund av vind.fijrh&11an-
dena hdr i lilcjlle. Det skulle kriivas en antennmast med betyttligt
stdrre h&l1-fasthet och ddrmed ganska onormala kostnader.
Styrelsen har accepterat en renovering och uppd.atering av anl6gg-
ningen enligt mdtesprotokollet samt renovering och fastsdttning av
nuvarande antennmasten fijr ett pris av 6J.500 kronor inkl moms.

Arbetet rned uppdateringen kan ske tid,igast i septenber (tV-uppeh&ll
en kviill! ). Renovering av antennmasten 6r lovad till fdrsta liigliga
tillf:ilLe fiir att icke riskera ett mastbrott.

Anliiggningen tar efter renoveringen 4 kanaler - Sverige 'l oc}r 2

samt Danmark 1 odn 2 och d.r i s& mAtto fiirberedd. fdr satell-itmot-
tagning, att den ned fiSljand.e kornplettering fdr dessa ungefd.rliga
kostnader fungerar med

A. en parabol - 2 kanaler
rrFriggebod." eller st&1r6r fdr parabol

tv& paraboler - 10 kanaler
"Friggebod" etc

R

55. ooo
1 7.000
82.OOO = 1.125/fast

'loo.000
1 7. OOO

11?.OOO ='l.6Oo/fasl

Parabolerna fiistes lii.mpligast antingen p5 taket tiI1 en mindre 'rFriggebod""
eller pfl st5.1r6r.
Fiirslag A och 3 koruner att fcjrel-iiggas Sanfei.Ilighetsfdreningen fdr
d.iskussion och beslut vid ett kommand,e mtite.

STYRELSEN

88 05 0B



l GOLF

SKALL SPELAS OCH TRANAS PA GOLF-BANOR OCH DRIVING-RANGES.

I,NTE PA GRUNINGEN PA GYLLERUDS-OMRADET.

UNDER DE SENASTE AREN HAR GOLFBOLLAR HAMNAT PA TOMTERNA RUNT GRUNINGEN

VID ETT 3O-TAL TILLFALLEN. I EN DEL FALL MED KROSSADE TAKPANNOR SOM

FULJD.

F A R L I G T O C H O M D U M E S L U S T.

STYRELSEN FUR GYLLERUDS SAMFALLI6HETSFURENIN6 KOMI'IER MEO ALLA TILL

BUDS STAENDE MEDEL ATT BEIVRA LIKNANDE HANDELSER I FRAMTIOEN.

6vl lerdds Samftil I lghetsfdrening

Styrel sen

1 988-05- 1 1



AEUg NIE BI,N9-AYH A8 PNI,N9 gE I t T E 8.,.

VI AR NAGRA STYCKEN SOM SKALL DEMONTERA VARA AVHARDNINGS-FILTER I
VARA FASTIGHETER. VI SKALL FURSUKA FA HIT EN RURMOKARE INNAN SOT'1MAREN,

NI SOM GAR I SAMMA TANKAR:

FYLL I KUPONGEN NEDAN OCH LAG6 I MIN BREVLADA ELLER RIN6 MI6 PA

TELNR. 47589 SA KAN VI GURA GEMENSAM SAK AV DETTA:

SY AE- 9ENASI-1 99 g 
=99,=2?

Chr ister Nilsson
Algrfind I

Tel 4?589
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&r allvarlig vddjan t111 santliga med.lennar 1 984-01-08

ttrrder den gtngna somneren och hijsten d.r det minga som noterat att cyklister
och mopedister mlnga g5nger kijr allde1es fiir fort och vArdsldst p& Sene-
och cykelstigarna. Klagonel ijver ren buskiiming med mopeder har konnit
ti1I styrelsen. Allvaret i dessa klagom&l har r:nderstrukits ned rapporter
om tillbud, dfu sne barzr varit nCra att komta till skada.

Bilisterna slarrrar ocksA alldeles fiir ofta ned att anpassa hastigheten
efter de fijrhAllanden som rnder inoro Gyllerijdsomr&det. I{rokiga gator och
hus sorn ligger ndra gatan borde vara varningstecken nog. Ett barn kan
pliitsligt befinna sig framfijr bilen.

Vi mAste
Styrelsen

alla $alpas At att fijrhindra att n&gra olyckor sker.

- Anpassa
vi'.har p4

vi1l ddrf6r be alla Gyllerddsbor:

a1ltid hastighet, kiirsdtt och parkering till de ftjrhlllanden
GylleriidsornrAdet

- Info:mera a1la gdstande nopedister och bilister on hur vi vill att
trafiken skall vara 18 vlrt onrEde.

Grdsnattorna

Det :ir fijrbjr.rdet att kdra noped p5 gr4snattorna. N&gra ungdonar har under
det senaste halv&ret arrvdnt, franfiir a1lt rrGrijningenf" som nolndvdg.
hte bara sorn genvdg tvdrsijver uta,n ned rejdla svdngar rwtt.

Vi G.yllerijdsbor ldgger varje &r ner en hel del pengar pA. skdtseln av
vAra grdsnattor, och vi inom styrelsen vill nu ha ett snabbt slut p6
den hdr moped5lmingen. Ddrfijr ber vi alla on hjalp att fl ut den hd.r
info:mation€Il. Vi vet inte on de aktuella rngdonarna bor pl GyllerOd
eller eJ. Kontakta gdrna nl.gon i styrelsen.

Om nopedtlcringen pl grd.snattorna inte upphijr komrer styrelsen att dvenrdga
om anmdlan skall ldrnas tilI polisen.
Vi slutar ned att ijnska h alla EI'T RIIffIGT GOflIt 1984.

Gylleriids Samfdll ighetsf i5rening
Styrelsen



t'lij1Le 83O42ll

S .'iiitvrisk Fijrsiikring

20 iL av gdlrande basberopp vid brandskada (eststaaa)
7 % av giillande basbelopp vid ijvriga skador

S tegen

stegen f inns f ortfarande hos .Ronny Klang, Garngrdnd 2, tel: 476C 7
Eventuella iindringar anslAs pA anslagstavlan vid stationen eller
meddelas via postl6dan,

Mopedkijrning p5 eAne/cykelbanor

Klagomal har inkommit till styrelsen betriiffande ovarsam
mopedkiirning pa gang/cykelvdgarna inom omradet. vi ber d?ir-
fijr alla om .a'tt informera den eg'na famil jens och dvriga mopedister
om oliimpligheten i detta.

Gylleriids Samfiilli ghetsfijrening
Styrelsen



GItrTJXRODS SAMF;iJ'I' T GIiE TS3 OREI'II NG MottE B2O77O

STEGE

En-Ligt styeLsens fdrslag och efter en posltlv d,rsmiitesdlslnrsston.
har fiireningen kiipt 1 st stege av niirket Essvefrex, 2 delad, B e;

S:tegen shall anvFintlas v:itl unclerb&ll av tr&iden p& grdningen, men

kan sJiilvklart iiven anv&laclas av fiireningens medLennar fdr andra
erdane]..

S;tegen konmer ti.Lls rriilare att fdrvaras hos:

, RorlnJr Klang
Ganrgriincl 2

teI. 47607

StyreJ.sen
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NvA UNDERI-]ALLS

AI-?BETE
M,atnfk

NCR I?A

LEI<PLATSEN

dLL uP" rn€r>
oCH ,Sr*trEuuzet* I,

Betrdffande det underhAll av norra lekplatsen som beslutades

pA Arsmijtet 198O f ijreslAr styrelsen f ijl jande:

r,dRnaceu oem 4 lpnrr, rr, . 9: oc

Sandflyttning frAn streckmarkerat omrAde till 6vriga lekplatsen.

rdnoacom oeN 1'r APRrL KL. 9:oo

Utplanering av mat jord ti11-etreekmarkerat omrAde och fd,r
plantering' av buskplantor.

Tidpunkten fijr grdssAOa och plantering av Rosa Ragusa bestiimms

senare.

cyr,r,pROls sLupArr,t cnprs r'dnENrNG

STYRELSEN
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Gylleriids Samfiilig$etsfiirenlng )ttutA

Ekonomln
Den ekonomiska statusen inom SamfAlligheten iir god. Vt har byggt upp en
reservfond t den storlek som kan vara 0nskv6.rd inom vAr fdrening. Avtal har knutlts
med olika leverant6rer om underhAllet, vissa uppsnygspingsarbeten har genomfdrts.
En del bespartngsAtgirder fr?imst pA den administraUva stdan av fdrentngens verk-
samhet tnltierade av vAr kass6r Gunnar S0dergren har b6{at ge effekt.

Styrelsen f6r Samfilligheten har gort en preltmtnAr budget f6r ndsta Ar. Den
tyder pA att det bltr mdJligt att sAnka medlemsavgiften och AndA bibehAlla en god
ekonomi.

Det f|ens m6jligen en hake I detta. Det beror niimligen pA virrtern och det
behov av vinterunderhAll som kan uppstA. Om vintern fAr samma karaktdr som
under senare Ar, sA klarar vi ekonomln med glans.

Orn vlntern bllr Engvarlg och sndrlk med ett omfrttande knv pl vlnter-
underhlll, d kommer vl kanske att dra 6ver de b'udgeterade underhlllskatnaderna.
Dtbltr det svlrare att utlova en sdnknlng avmedlemsaqglften.

TV-antennen
Inom rarnen f6r tidigare anslagna medel fdr TV-anliiggnlngen har Styrelsen beslutat
Oka kanalutbudet med Sven sportkanalen Screensport, sedan ett stort OnskemAl om
detta redovtsats. Ut6kningen har m6Jli€gJorts i h6g grad av de besparingar i drlft och
anliiggningskostnader som kuru:at nAs genom vAr medlem Mats Strdmgrens eqgage-
mang och arbetsinsats.

Vi ber Samfalighetens medlemmar att inte besv€ira Mats med onOdiga pering-
ntngar med begdran om kanalbyten etc - han har ingen slqyldfghet att stA till pass
Aven om han vAnltgt nog ofta ryckt in n€ir han kunnat. Fel pA TV-systemet tir det
diiremot Hmpligt att rapportera ttll honom.

Ev nya medlemmar
Styrelsen har f6rhandlat med fastigheten SillgrAnd 19 om ett ev medlemsskap t
Samfiilligheten. Fastlghetsd.garen har emellertid avstAtt frAn medlemsskap.

Vi har ddremot fAtt en fdrfrAgan om huruvida ett framtlda medlemskap skulle
kunna erbJudas en grupp nya fasttgheter, som er tankt att uppf6ras t Gyller6ds
nordvtistra fdrliingntng. Styrelsen har haft vissa synpunkter pA omrAdets planerrng -
men I dvrigt meddelat att vi i princip fu villiga att dlskutera villkoren fdr en
anslutnlng.

Stadsplanefiirslag
Hdgan?is Kommun har lAttt utarbeta ett nytt stadsplanefdrslag fdr omrAdet nordvd.st
om Gyller0d. Samf€tlligheten har nAgra kontaktm6n som bevakar sidana hir frAgor.
Eftersom a4grAnsande grller6dsfasttgheter (utmed Sil[rand och lftokgrAnd) starkt
berdrs av det nya fdrslaget, si fdreslfu vl att berdrda medlemmar tar kontakt med
Mats Str6mgren, som har mer information t fuendet.

Dct ltr vfkdgt att bertrda fastlghets{gare ger sln mentng tlllkffnne - Innan
fthslaget drtvtts f6,r lfugt. Berdrda hsttgfretsiigare kommer gfveMs - enllgt lag - att
bH tltlskrlvna med b€gdran om s5rnpunkter pA fdrslaglet. MenJu tfdgare reaktloner
kommer, desto mer 6kar mdJllgheterna fdr att korrlgertngar lran gdras.

Sdkerhetsfriggor
Inom styrelsen har frAgor om den gemensamma sAkerheten f6r de boende pA omrAdet
diskuterats. Vi har under de senaste Aren drabbats av nAgra inbrott och nAgion skade-
g6relse. FOr att fdrsvAra llknande hAndelser har vi haft en diskussion med H6gands-
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poltsen, som gett oss en del synpunl,rter och I Ovrigt hdnvisat till Brottsf0rebyggande
RAdet som styrelsen kontaktar efterhand.

F6lande synpunkter framfdrs frAn polisens sida:

7. Samarbetamed gto;nnarna - meddela om ni Aker bort eller om nAgot ovanligt
f0restAr. HJalp varandra med att tdmma brevlAdor, ev tdnda och sl6.cka belysning etc
- allt i avstkt att vlsa att huset befinner sig under tillsyn.

2. H&ll redapd "mgstlska" bilor som smyger runt i gatoma vtd egendomliga
tidpunkter. Anteckna gairna bllnummer - i 99 fall av 1O0 Ar det lnget konsilgt med
vAra bes6kare. Men o m nAt skulle intriiffa kan btlnummer vara hett spfu f6r polisen.

A TAnd. ytterbelgsntng och spara inte pd, ytterbelysningen runt huset - vAra
mdrka tredgardar kan tnbJuda olovliga gaster. Ordna istillet garna extra ytterbe-
lfning pA husets baksida. Det dr en btllig skyddsAtgdrd.

4 Om nl skulle se nfrgot som uppenbarligen dr fel, var f6rslktig med att ingripa -
om ni inte kan lngrtpa utan att riskera egna eller andras vfllfd'rd. Iakttag och meddela
Polisen (tel33 30 00) sA snabbt som mdjligt ist5llet.

Mer om sekerhet
Gyller6dsborna ttlltar i alder och vi kan alla rAka ut f6r situattoner dAr snabba ingri-
panden av faml{emedlemmar eller grannar kan vara ltvwlkttga. Vt har diskuterat
tnom styrelsen att tlll n&sta medlemsmdte fA till stAnd en orientering om enkla
liwiddande Atgdrder, som vt alla skulle kunna ttlliimpa - om det bllr beh6vllgt.

Det hdr ltgger utanfdr Styrelsens mandat och Samff,.lltghetens lagstadgade
uppgfter - men det ltgger oss som gdlerddsbor varmt om hJArtat.

Klippning av hflckar
VAr'sommarunderhAllare- har hyfsat till trAd och buskar pA omrAdet. Dock har vi
tillsvldare av kostnadsskAl mAst saga neJ till en mer omfattande f6ryngringsklipp-
ntng av hlckarna - en individuell gallring av varJe ensliild buske dAr gamla grenar
klipptes bort frAn rot skulle f6r omrAdet I stn helhet enhgt offert kosta ca 30 000 kr.
Vi dvervAger nu en radikal nedsk6rning av hdckama Ull ca en halv meters h0Jd f6r
att moJliggora fdryngring.

Emellertid lrvarstAr giveMs ett tidigare beslut inom Samfilligheten, att va{e
berdrd fasilghetsegare sJ6.lv har riitt att ta hand om toppbeskArntngen av hlckarna
utanf6r den egna fasttgheten. Gdr gAma det - men meddela styrelsen att ni lnte vill ha
nAgon nedskirnireg. Ju f€irre ldpmetrar vi lAter entrepren6ren klippa, desto billigare
bllr det f6r Samfilligheten!

I it\zrigt
Byaf6reningen har lovat att se till att ungdomarna stAdar upp krfng stn skateboard-
bana pA stationsomrAdet.

VAr sekreterare Jan-Erik Persson har ttll lAg kostnad ftxat nya sandlAdor pA
lekplatserna.

Vfigfdreningen har uppm?irksammats pA vA,rt OnskemAl om att torg med
gatsten och tr6d i fdrekommande fall beh6ver hyfsas.

Lennart Ohlsson har lovat driva frAgan om bittre slrfltnfng ttll Gyllerdd.
Malte Nilsson f6!er frAgan om vArt individuella medlemsskap i den sArskilda

vlgsamfilltgheten.
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Tv - PARABoLEN pA vAc lrr

Arsmiitet gav styrelsen i uppdrag att tiisa parabotfrSgan. Det fanns tv8alternativ. Dels en egen parabol till en engSngskostnad av
3-3.500 kr/ fastighet. Dels avtal med AB Finvik, som sitter upp parabol
inkl skiitsel med anslutningsavgift 250 kronor och mSnadsavgifi' med 42-
50 kronor/fastighet.

Uts-lag^ i det p8gSende mtlet i HD om samflilligheter och parabol vHntas
nu i mdnadsskiftet maj - iuni.

Vi har funnit, att intresset bland medtemmarna riktar sig alttmer 3t finviks-
alternativet. Om vi icke miits av allvarligare protester mot detta, tecknar
vi alltsS inom de n5rmaste dagarna avtal med Finvik.

Detta innebHr helt frivillig anslutning frSn medtemmarna. Fastighetsdgaren
tecknar eget avtal med Finvik om anslutning. Avtalet kan sHgas upp rrSn
medlemmens sida med tv8 m8naders varsel.

TV-utbudet kommer d3 att bli - utdver de nuvarande sTv r och 2 samt
DR I och 2 - Tv 3, Mw och Errosport. vid erbjudande om tillliggsutbud
med ytterligare kanaler f8r man rHkna med hiigre mSnadskostnad.

UppsHttningen av parabolen sker p3 kortast miijliga tid och anstutningen
kan -om icke alltfdr minga kiippar s6ttes i hjutet - vara klar juli/augusti.

Vi tal omgSende kontakt med ByggnadsnHmnden och Fastighetskontoret
fiir frdgor, som gliller uppslittning av markfliste fiir parabolen intitl nuvarande
antenn men utanfiir samfiillighetsmark. I sammanhanget nHmner vi, att
denna flyttas till det nya markfHstet de fiirsta dagarna i juni.

GYLLE NOOS SAMFALLIGHETSFORENING
Styrelsen
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Krdftor pa Gr6ningen
fredagen den 25 augusti

Vdlkommen till sensommarpicnic och
en stunds samvaro p6 vdr Grdning.
Ta med egna krdftor, sittunderlag

och de stdmningsskapande
tillbeh6r du onskar!
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santllga medlenma'r

0n nopedlknins. ridtninF och cykllng pA trGrdningenn.

Pollsens razr;la L vtras bla,ntt rnopetl&kare L lldLLe gav resuJ.tat;
antaLet buslkantle nopeclister Lnom Gyllerdctsonrtdet har rninskat

p5, ett gl5rtJancle siitt. De vet au et$ ilet kan bll dyrt ett 6ver-

triiita g61l-a^ncle lagar.

Fortfarande finns d.et <lock de som f,ror slg stg. 6ver alla fdrbucl.

Slviil noperl8kning eoq riclnine och cyklins pe. anlagda A?dsnattor

&ir fdrb.iuclett Inte blott av ord.ningaskiill gtiisnattan fdrst6rst
Lnte nl.nst niir tlen dr b1iit.

F6r vtr genensanme trermads slirll och f6r att h!,11a kostnaderna

nere, ber Styrelsen orn goliclaritet i tlenna och andra gemensanma

fr&gor. Ser ntgon necllen ntgon 6vertr?itta fijrbuclet, ber vi clerure

p&peka dvertrEiclelsen f6r syndaren. Eller neclctela namnet till osst

Styre!.sen kornmer cl& att vliltaga n6ttlga !,tgii,rcler.

It[il1le tlen

stYREtSU'I
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