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Hej Åke, tack för din motion! Den är en viktig del i det häfte 
som vi i eftermiddag delar ut till alla medlemmar. 

Vi tyckte att ditt förslag om att allt ska finnas på bordet före den 
allmänna diskussionen är bra. Därför har vi ändrat i vårt förslag 
till dagordning, se sidan 2, och flyttat upp motionspunkten. 

Punkt 3 i din motion har vi också anammat, se sidan 15. En 
smärre skillnad är att vi vill utreda frågan skyndsamt och siktar 
på ett informationsmöte i mitten av januari och en extrastämma 
i februari som fattar beslut. Om stämman skulle besluta om en 
ombyggnad till fibernät, finns det goda möjligheter att den nya 
centralanläggningen är igång före sommaren, medan samma 
beslut i slutet av mars troligen skulle dra ut på starten för 
fibernätet till hösten 2010.  

Om du vill, kan vi träffas för fortsatta samtal i tv-frågan. Under 
den senaste tiden har jag lärt mig mycket om saken genom 
kontakt med förtroendevalda i Nyhamnsläge och Lerberget 
samt diverse branschfolk. Så det finns en hel del som jag skulle 
vilja berätta – och jag är nyfiken på vad du tycker om innehållet 
i häftet! 

Många hälsningar 
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Re. Gv I I e rod s Sa mfii I I i a hetsfo re n i no

Gyllertid skottdagen 08

Kdra Elisabeth!

Du och dina styrelsekamrater gcir vad jag f6rst6r ett fint jobb, ndr det g5ller sktitsel och underhill av

samffilligheten. Men ni sl6ss mot samma elSndiga problem, som pligat alla fiiregiende styrelser -
vir gemensamma TV-anldggning. lngen av dina fdreg6ngare (inkl. undertecknad) har lyckats f6 nin
bra slutgiltig kisning - i sjdlva verket dr det samlade utbudet sdmre idag 6n f6r 30 6r sedan! Samtidigt

har en l6ng rad medlemmar kent sig tvingade att satta upp egna paraboler ftir att fd tillglng till ett

bra kanalutbud. Kanske dr du kvinnan som kan driva genom en btirjan till en l6sning p6 kommande

frireningsm6te?

I st fall kan mrijligen detta vara ett ftirslag till handlingsplan:

u Styrelsen b6rjar med att friga oss om vi overhuvudtaget skall driva en gemensam

TV-anliggning eller ej? Vi kanske skall slopa den och l6ta varje medlem ta sitt eget

ansvar frir sitt TV-utbud - alltsd i princip att vartenda Gyller6dshus sdtter upp en egen

parabol. Samtidigt sdnks medlemsavgiften.

Personligen tycker jag, att detta skulle vara ett misslyckande och strida mot den fina

samfdllighetsid6n. Men jag kan tdnka mig, att omrddets paraboldgare kan ha en annan 6sikt.

H Om vi bestdmmer oss frir att driva anliggningen vidare, s6 behbver den en omfattande

rekonstruktion. D6 f6resl6r jag fdljande:

H Lintas fir i uppdrag att inom ramen fcir gillande avtal iterstdlla antalet TV-

kanaler tillvad det var tidigare. Under 6rens lopp har bl a MTV, RTL och ZDV fallit bort.

Vi bdrjade med 13 kanaler, idag finns i bista fall 10 kvar.

H I en ny civerenskommelse med Lintas ldgger man dessutom till ett antal nya

kanaler, ex Kunskapskanalen, 5W24, TV4 Sport och BBC (sannolikt fler, kanske finns

det rentav gratiskanaler som kunde adderas till resten?).

Detta innebdr en iikad kostnad. Den tekniska utbyggnaden av anldggningen kan bekostas med

fonderade medel. De rikade kostnaderna ftir kanalavgifter miste sl6s ut pi medlemmarna. En offert
p6 de olika kostnaderna b6r tas in frin Lintas. Kanske rentav frdn ntgon annan, som skulle kunna ta

6ver kontraktet med samfdlligheten.

Detta dr ett forslag. Sdkert finns det fler.

,Pa a ! Kanske kan du lyckas dirvi andra misslyckades!

rngrdnd 9



.,4]'r 'r,..

u\SJrLts r,

GYLLERODS

Doris Nilsson
Kvinnebyvagen 214
589 33 LINKOPING

SAMFALLIGHE T SFORENING

Molle 2004-02-14

Ang. Rosa rugosahiicken efter siidra Griiningen

Som framghtt av ett av styrelsen i december 2003 utdelat infoblad tir det nu dags

att inyo beskiira rosa rugosahiickarna. Beroende av viiderleken planerar vi att
i vart fall piborj a detta arbete under innevarande minad for att kunna avsluta
detsamma senast under mars m6nad. Det iir d6 givetvis angeliiget att dven den

hiick, som vetter mot Groningens sodra sida blir fitgardad. Icke bara for att ffi
omridet uniformt och snyggt utan ocksi for att busken mir biist av att beskiiras
med nigra 6rs intervaller.
Styrelsen vill hiirmed viidja till dig att sjiilv under viren klippa ned den del av
hdcken, som vetter mot din fastighet till i vart fall befintlig stakethojd. Givetvis
iir vi beredda att med ditt godkiinnande ombesorja arbetet och bortforsla klippet,
eftersom hricken st6r pi mark som genom anliiggningsbesiut ar uppliten tiil
samfiilligheten. Det befintliga staketet gor dock, att vi inte utan vidare sjiilva vill
ta oss ratt att utfora arbetet.
Vi tycker nu att vi erbjuder en enkel och praktisk losning for framtiden d.v.s. att
hiicken tuktas di si sker med ovriga hiickar inom omridet.
Vi awaktar ditt snara besked och vore tacksamma for attf.a detta senast denna

minad. For det fall vi skall utfora arbetet miste vi ffi tilltriide innanfor staketet.

Likalydande brev saindes till de tvi berorda fastighetstigama pi Sillgriind 31 och
33 - den sistniimnda med postadress Linkoping.

viinliga hiilsningar 
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Gylleriids Samf 511 ighetsf iirening
U1f Strandrnark
Algriind t4
Mii 11e

Nya dgare til1 Fastighet Hiigands Mij11e L5:59 i Brunnby

fdrsamling blir fr6n 1 aPril 2003:

Hovrandldkare Anders Ericson 195408I6-LO72 757"

Frilandsskribent Monica Giselso.n |952O2OL-7546 25%

BSda adress: Kastanjetunet , 18148 Lidingii 0B-7 664O78

Anders har tvfi ton6rsdiittrar, och Monica en ton6rs-
son.

Ska fijrsiika komma med i Mij1le Golfklubb,Anders
36 i hcp,Mohica griint kort,

Ilgriind 7 tackar fiireningens nedlenmar f iir a1la

6r i Gyllertid.



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Bjorn Juhlin
Skeppargatan 13

II4 52 STOCKHOLM

M6lle by the sea 2003-01-05

Bjiirn,

Med tack ftir visat intresse har vi beslutat att icke florviirva din snoslunga.
Det var tydligen inga svirigheter att fh igflng den, men flera initierade bl.a. Lennart
"Postis" Svensson som vi anlitar for markskcitseln hiivdar bestiimt, att den har fbr liten
kapacitet ftir vira behov. Diiremot duger den bra ftir en villatrottoar och det var vlil
ocksi for detta lndamil Rolf en g6ng inhandlade den.
Det ser ut som en tanke men just denna e.m. sndar det hiir intensivt och sndrdjningen
b<irj ar diirftir under morgondagen.
Maskinen stir t.v. i Lennies garage, men si snart du kommer ner hit far du den iter.

Fdr styrelsen.
Biista nyArshlilsningar

Ulf Strandmark



Linkriping 213 2000

Till Gyllerdds samftillighetsforening och dess ordforande Ulf Strandmark.

Har idag mottagit ytterligare ett brev angiende Rosa Rugosahiicken (pi svenska kallad
Vresrosor) mot si kallade Groningen vid min tomt. Di samftilligheten finner det svirt att
klippa hacken da det finns ett stilstaket &ir och att hiicken med tiden har "vandrat" in mot
huset. Di Vresroshacken numera sfl nir som ca 15-20cm st6r pi min tomt kan jag som jag
sagt tidigare klippa den sjalv. Hur och niir jag klipper den vill jag dock bestiimma sjiilv.
Eftersom det blivit diskussion om detta kan jag tiinka mig att klippa den i v&r dock inte si
li$ som till 5-10 cm utan ca en halvmeter ner frflm nuvarande hrijd. Detta f<ir att jag vill ha
den si pi grund av insyn och att den tar emot vind si det blir varmare i tradgirden.
Samf;illigheten behqiver inte forsla bort klippet dit jaghar en tridgirdstunna fdr detta Andamel.

Jag vill pipeka att samftilligilreten inte iir en oolismyndighet och bor ej heller agera som sidan.
Angtende bokhacken mot gingvigen, si vill jag inte ha den klippt fler eenger av nigon aman
iin mig sjilv och kommer inte att betala nhgra riikningar for detta framdver.

^t'

s/2-, //7r,,' --
Doris Nilsson
Kvinnebyvngen2l4
58933 Linkdping
Sillgrand 33
26042 M<ille



cyr,LEROns

Elisabeth Kruse
Sillgriind 31
Aux mains.

SAMFALLIGHETSFORENING

2000-02-28

Ang. Rosa Rugosahflcken.

Aberopande svarsbrev av den 21 ds. har styrelsen vid m6te i gir den 27 ds.besluta!
att tacksamt emottaga ditt erbjudande att sjalv ombestirja klippning av hiicken mot
Grdnningen. Vi 6nskar fii den nedklippt till 5-10 r- otrao -*tyt* och att deffa
arbete sker senast under april manad i er. Klippet kan di laggas pi majbilet ute pi
Fiiladen. Fdreningen kan bisti med denna borttransport.

Styrelsen fick vid drsmdtet i {ol i uppgift att allmiint snygga till inom omr6det. Det
ytry vara ostridigt, atthiicken stir pi den mark samfiilligheten har att f6rvalta och vi
har diirf<ir ansvar ftir att den klipps pi samma s6tt som <iwiga h6ckar inom omridet.
Pi det av dig ftireslagna siittet filr frigan diirfdr nu en praktisk och vettig l6sning, vilket
tir det enda styrelsen eftersfiiivar.

Likalydande brev till bida fastighetsigare - till Doris Nilsson ocksi med post till
Linktiping.

Viinliga htilsningar
Fdr $yrellenl,' v
urs[l"dmh* !



Gyllerii ds S amftillighetsforening
Styrelsen genom dess ordftirande
Ulf Strandmark

2000-02-2r

Ang. Rosa Rugosahiickar.

Ditt brev av den 2l februafi2OOO iberopas.

Fastigheterna H<igan?is Mtille 15:74,15:73 och 15 72 har alla en'ogemensam" grtins mot norr.

Mihiinda dverenssttimmer denna inte med den en ging legaliserade, n6got som Hoganiis

kommun synes ha beaktat niir man 1994-09-06 genomfiirde detaljplan fiir Htiganiis Miille

l5:74 och 15:75. Di det av virahandlingar i det tirendet framgir att bl a Mdlle ga:1

antecknades som ber<ird sakiigare torde handlingarna iterfinnas iiven hos samfiilligheten.

Icke desto mindre vigar vi pasti att medgivande, aktivt eller passivt, givits till uppsiittande av

staket fran samftillighetens riOu. Via*e att staketet fiuurits pi vira fastigheter sedan dessa

bebyggdes och sale-cles ar ca26 ir gammalt. Att nu kriiva att vi skall ta ner staketet finner vi

dtirftir mycket ftirvinande och inte acceptabelt

Vi vill &irfor ftiresl6 att ftireningen klipper hiicken utan att ta ner staketet. Hiicken klipptes ftir

6-7 ersedan av ftireningen utan att staketfrigan dverhuvud ber<irdes. Personal iir naturligtvis

viilkomna in i vara trfigirdar lor att klippa frin irsidan om detta underliittar.

Om detta inte iir mirjligt - av sk?il som ni de ft ftirklara ftir oss - tfiar vi oss att klippa hiicken

sjiilva di vi varken vill ta ner eller flytta staketet.

Vi emotser Ditt svar i frigan.

,f,r,;: ,,i',,
Doris Nilsson



cyLLEROos s^lurrAr,LrcHETsronnNrNc

Till
Elisabeth Kruse, Sillgriind 31 och
Doris Nilsson, Sillgriind 33
(likalydande brev till bida)

2000-02-21

Ang. nedklippning av vira Rosa Rugosahlickar.

Vi har sedan tidigare ett beslut pi att rubr. hdckar skall klippas ner med vissa tids-
intervaller. Avsikten var att si skulle ha skett i fol, men av olika orsaker hann vi ej
med samtliga.
Vi avser aff under viren bl.a. klippa det bestand, som stir utanftir din fastighet mot den
s.k. Grdnningen. Di i detta finns ett stfllstaket, iir det ej m6jligt att komma till. Man
kan konstatera, att siviil staketet som hacken stir utanfdr din fastighetsgrtins d.v.s. pi
samfiillighetens mark. Enligt vad vi kan f<irsti - inga motsvarande anordningar finns
inom omridet - iir staketet anbringat av fastighetslgaren eller fdrefiiidare till denne.
Staketet tillhdr alltsi fastigheten.
Styrelsen nddgas diirftir anmoda dig, aff snarast och senast4ndcf medio mars minad
avliigsna staketet mot Grdnningen, si att vi kommer 6t buskaget diir med vira
arbetsredskap.
Fdr det fall du vill iterstiilla staketet, ber vi dig gdra detta innanf<ir fastighetsgriinsen,
sfl att vi i framtiden kommer it hdcken f6r ny klippoing.
Har du frigor i denna sak kan du kontakta undertecknad - tel,.34 79 lO. Jag finns hiir
24 t.o.m. 27 ds.

Viinliga htilsningar
Fdr styrelsen

Ulf Snandmark
Ordfcirande
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Lennart Olsson
Sil1gr.7

Efter iremtjd.nstens kafferep i aclvent fijma 6ret
lovade jae att tillstitlJ.a Dlg ett 'rklarliigganderlum samfdllighetens rd.tt iitt delar av fastighe-
ten M611e r.5tL7 gjort aP'f . lantmiiteribitriidet per
Christiansson. Emel-lertid hade detta papper f6r-
kommit av fi5r mr,g ofiirk1arlig an.Le<J.ning, tills Jagtrdrorndagen t.ittade detta pA en ovantad plats.
Dlirest det ej st&r i v&ra stad.gar att vi ska1l stai.
fcir asfaltering av v8.ra eAndvdgar, anser jag att
detta iir hart orimllgt. vi skall tr&tla dessa viigar
rena frAn skriip och sn6, int,: laga deml rJet bir iastighets-
iigarens sak. Jag anser dd.rfdr att vi inte ld.ngre
skall diskutera deriirtfriga fiiifrrii.n det kan bli aktu*
ellt oc}. d& f6.r vi prara med lliigands komniun. pa des-
sa vdgar trr ju komnrunen ett antal inspektionsbrunnar
fijr vatten och avlopp. D& iir der Ju absurt atr vj-
skall Atgdrd.a och betala f6r mark som djunkit orir-
krin6 dessa brunnar.
Niir nu clen ena lekplatsen iir nerlagd, iir det da inte
dags att stiinga av vd.gen mellan Krok- octr Garngriind
ftjrbi clen nerlgda J-ekplatsen?.
stadgar fiir samfiillgheten n^oW"i begavats med i lik-
het mer, m&nga a'dra. Jag fiireslar dd.rfiir att styrel-
sen later trycka upp ett tillriickligt anta,l octr dela
ut till medlemmarna fiire Ersmiitet. Dtt ex, skall det
vd.J- g& att fA tug p"r!
l"Ied vanlig }'iilsning
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Broder Lennart!

Mina Rosa Rugoea aceepterar Dltt fdrslag6ven om de tir
vElskdtta oah ieke st6r n$.gon mer iin griisnsttan franfdr
clem.

Dfirenot h;rr jag planterat ett antal flH,der"buskar emel-
lan vresrosorna och dessa skuLle jag g6rna vil.ja ha kvar,
dels fdr attd.e blouna,:r vackert vita och blLr bra t111"

fliiclerbiirssaften, Skulle det eedan bli n&gra 6ver ti}1
frukteilttni$gen Dllr de ett utomorclentligt utg*ngsna-
terial tilI fled.erbli,rsbr3lnnvin.

Bd,sta hii}sninga

Stllgreind {1
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GYLLERODS
S ANTFALLIGHETSFdRENING

\,{iille 98-10-11

Doris Nilsson
Kvinnebyv$gen ?14

589 33 LINKOPING

Biista Gyllenidsbo !

Tack ftir brevet.

Pfl Din frflga om torget nere pi Sillgriind kan jag meddela att torgen ingir i
gatunnrken och s.fledes skall sktitas av \'{iille \r;igftirening. N{an sktiter ju
gatoma men med torgen ;ir det lite si och si. \ri fick frir nigra flr sedan utb)'ft trriden
ie vart torg hiir utanflr Sillgriind ? efter minga pisttitningir. -Tag vet ju oc'ksi att
miul v&r tvungenkapa nerpilarna pi Sillgrtndstorgetberoende pfl att rdtterna var
pi vftg in i avloppen, som skulle kunna kan ftippas igen. Ditrefter blev det en del
diskussioner om htu torget sktrlle se ut. Sedan planterades, som Du slirev i Ditt
brev, nflgot som inte sig sfl kul ut men. det har planterats nya trtd - men vad
sort har jag faktiskt inte tagit reda pi. Jag tycker nog att det ser lite torftigt ut diir
nere. Gyllenidsfrireningen har inte agerat eftersom de boende kring torget har giort
det. Dessutom tir ju en sarnftillighetsftirenings agerande begr:insat av bestdmmelser
enligt lag.

Ansvaret ligger s$ledes pfl lr'{iille Yiigftirening, yars ordfrirande iir Giista
Carlberg. som bor Kullabergsr';igen 11 C. Tel 34? 317.

-Iag tlor att Bertil Svensson och hans fm, som bor kingst ner pi Sillgrilnd, har
haft kontakt med viigftireningen i det hiir iirendet, si kanske en kontakt med dem i
frirsta hand iir liirnpligt. Adless Sillgrtind ?9.

I\,,{ed vlinlig hiilsning

GYLL9,(-)DSSAN{FALLIGHETSFORENING

./'/\ t:
Lermart Qlrlsson
Sillsr:hrd 7
260?? ruottE

GS.Brev Doris Nilsson 3
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GYLLERODS
S AMFALLI GHE,TSFORENING

Lennart t)hlsson
Ordfiirande

Sillgritnd 7
2604? N'IOtIfi
Tel042-3.17 171

A,'{iille 1998-09-?8

N,Iattias H. ,{B
Yitsippsviigen !
?64 ?1 0. r^rrwcny

Vid arbetet med leverans av jord och iordningstiillande frir grrisnratta vicl eamla
lekplatsen_i 9yilqt"{. paktirdes och skacladei stalietet rill nilr. i*tiirt-i. il.itu ri.r.
lnle urdefiecknad kdruredom om frin:in seffu.e urder.daqen. \iid vt-lig besiktnils
ansi,qjtg aft skadan inte var tillfyllest reparerad, vilket fiarnfrirdei n'iA;"[T;;:""
samtal {ry,? sept.,Du menade einetlertiA att skadan var repiuenrd och att stolparna
Jat.${rac$igt nerbantriade. Jag lovade att giira en ny besikining tillszurul** itt*O
r asugnel sagaren och ateflionuna.

)'i Hll+:d,st,vrelsen och tillsammans medfiirekiidare fiir fastighets;igaren
t gs$trgat skadans onrfathring och konstatemt att:
- 

1",fi_$,r:]f:1h,* *n krafti.g. siricta pfl insidan och dr clessutom skavd pri utsidin.
;.lil.S lx,llt9tpe*som stdostnivoma harlyfts upp ca 10 cm. Stolparira:ir.sf,ledes
urte ttllrflckligt nedbankade. Staketet stSl nu inte- stabilt utan lutar iiriit.
- Niitet har lossnat frin nedre fiisth'f,den och cha-qits upp ru- marken, sorn det
tidigare var nergrdvt i. Niitet har ocks.{ blivit bucf,iliet. '
- Aven kycklingniitet, som ocksi blivit buckligt, hg[er nu ovanfrir nrarken.

$'eparationen, som utftirdes lir sfiledes inte tillfyllest, och kan sfllecles inte gocl-

Ii,il* lu jul'*. sig fastighetgl$Tg"n eller oss. dessutom skrinunei o-i ii.ti[rr-hr i
och med att det stflr i direkt blicM.{ng frir ftirbipasserande.

Ftir att flterstailla staketet i tuspnurgli-gt och godkiint skick krrivs att skadorna
fltglirdas enligt fril jande.

Mi. ttstolpen b5,tes ut och slfls ner till stabilt djup.
- Sidoshiivorna skall banlias ner till tidigare Ajuir. SiOosrrdvorna fir inte skadas
ndr de lossas frin mittstolpen.
- Sivitl stakehrrlt som lqtcklign[t stiickes och fiistes ordentligt i bottentr€den, som
gr:ives ner till samma djup som iivrigt niit. Bucklor och skadir i maskorna.tit* 

"t.
vi frirutsdtter att reparationema uftires orngsencre. y g meddela niir arbetet
berdknas utfciras. 

-



Doris Nilsson
Kvinnebyviigen2l4
58933 Linkriping

Linkdping 23191998

Till
Gyllerdds Samftillighetsft)rening
Ordfriranden Lennart Olsson.

B[ste Hen Ordfcirande och Gvller<idsbo!

Jag skriver hiirmed frir att tala om alt jag igflr fick brevet angflende avenboks-
hacken vid tomtgrtinsen mot ging och cykelbanan och som tenderat att viixa
ut si att den hindrade giende och cyklande. Jagdr tacksam frir att f<ireningen
klippte hacken. Sjalv klippte jag hiicken i slutet av februari 1998 och hade for
avsikt att inyo klippa den i slutet av oklober 1998. Jag sig i somras att det var
en hel del kvistar som v6xte vtil l&ngt ut men d& jag hade min elektriska hacksax
i Linkriping si tiinkte jagatt jag skulle viinta till oktober. Jag m&ste ocksi tillsti
(d& jag tillfiAtt fastigheten sfl sent som januari 1998) att jag iinnu inte tlr helt
siiker pfl vilka tidpunkter som det iir mest liimpligt att klippa just denna typ av
hick.
Frin detta hoppas jag att f<ireningen fdrstir att jaggivetvis kommer att klippa
min hack det antal ginger det behovs under ett 6r.

Niir nu iindi korrespondensen iir Oppnad si undrar jag till vem man ska viinda
sig niir det gtiller utseendet pi torget runt Sillgiind 33. Frisdr Hers0 var en ging
nere och frflgade mig vad jag tyckte men samtidigt sa han att det inte var han
som bestiimde si jag fick aldrig klart fdr mig vem det egentligen iir. Jag har hcirt
nhgra grannar prata om hur de tycker det skulle se ut. Jag ftir min del tycker att
det har sett fcirfiirligt ut (med resevation fdr om utseendet iindrats efter l3aug)
och att det har gjort det lange. Speciellt illa runt jan- feb 1998 di det var n&gra
knappt halvmeters h<iga silvergranar nedstuckna pi snedden i de hil &ir
hangpilarna stitt. Enligt min uppfattning borde det siittas smfl rosenhagtorns
trad pi detta torg eller ev n&gon annan typ av hagtom. Hagtorn iir vackra lingt
in pi vintem och skrEipar inte ner si mycket. Om det nu inte iir till Gyllenids
samftillighetsftirening man ska viinda sig si skulle jag vara tacksam att fb reda
pi till vem.

u^^rt""//rr.

Doris Nilsson
.-,) ,/;:,.,,ro ,
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Doris Nilsson
Kvinnebyviigen ?14

589 33 LINKQPING

Biiste Gyllenidsbo !

Jag tillskriver Dig i ett iirende som giiller fastigheten pi Sillgriind 33.

H:icken av avenbok, son vtxer utmed tomtgr.trsen rnot gingviigen, har tenderat
v:ixa ut sS att den hindlat g.{ende och cyklande. I dema sonuriar dri Oet regnat
ovanligt kraftigt har det varit speciellt otrevligt dfl vita greniu gitt en bra blt ut mot
gangvagen.

Enligt reglerna ftir fastigheterna i Gl,llertid har fastighetsiigalen ansviuet fcir att
hiickar och rabatter sorn griinsar till fastigheten mot gata och gingviigar blir ansade
och klippta i rnin av behov.

I samband med att fiireningen ansade och klippte hiicken utmed "Grriningen", sonl
vi har ansvaretftir, tilliit vi-oss aft ocksfl klipfa'utsiclan av h;icken till Dirii'astighet
sfl att den inte skulle viixa kingre ut rnot gangviigen.

Vi iir tacksiunna om Du i fortsiithringen uppmiirksanunar detta och vid liirnpliga
tillfiillenklipper den.

N'Ied viinlig hiilsning

G'I'LLERODS SAI\{FALTIGFIET SFORENING
1," t, i /

" \ LL Lr{"t t
' J.emrart Ot*sS$n

(S$iJfiinde 
I

Silleriind 7
?604?N{OLI-E

GS,Brer. Doris Nilsson
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Fredrik Wahlund
Krokeriind 13
260 4T MOLTE

Vi ber om dverseende att vi inte har besvarat brev av den 98-03-12 ftirriin nu. Som
kanske iir kiint har tudefiecknad genomgfltt en operation, som fiirorsakat att vi inte
haft nagot styrelsesammantnide diir vi kunnat diskutera drendet ftirriin nu

Den bifogade utnikningen pfl vad de tidigare i flera fall diskuterade extra

Qg-talninggn ftir vdra tomter, nu iir viirda, iir intressant och kan siikerligen komma
till anvtindning vidnflgottillfiille. Attftireslikommunen en byggnation ar ett
servishus hiir i N,Itille iil styrelsen emellertid mycket tveksam tili.

Vad giiller de medel, som anges! iir"frflgan si komplex att vi inte inom styrelsen har
korn-petens attstiilla upp qot konrmunen och giira giillande att de skall disponeras
frir det iindamfll som fiirslfls. Juridisk experhis mf;ste sflledes anlitas, som
fiirmodligen skulle dra si stom kosfnader som styrelsen inte kan besluta om.
{dS* rir dessutom om styelsens ansvar i samfiilligheten omfattar att handliigga en
sfld1n_ friga. Styrelsen vill siledes avstvrka att vi i detta lege gflr in till kommriien
med ftirsla^get Fr$gan mflste. om sfl pflfor&'as, i en motiori uiderstlillas ftirenings-
stdmman fcir utrednins och beslut.

Med viinlig hiilsning

GYLLERONS S AUFALLIGHETSFORENING

GS,Brev Fr. Wahlund I
98-0?-04
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Styrelsen
GylIer6d.s sanfSllighe tsf6rening
c/o Ake E Andersson
Cqr.nrrr^5nd q

260 42 I.ror,ln

F6reni.nRens mark - 5ganCe och grdnsel

Jag referera= tilI rnitt tel-efonsamtal i gir med styrelsens ord-
f6rande och upprepar hd.r enligt hans rjnskan skriftliqen nina dA
framfdrda synpunkter:

1. JaB protesterar haftigt mot det i senaste
pt prdnt satta p5stlendet, att fdreni_ngens
anl5ggningar ligger p3 I'kommuna1H,g.d markr'.

tilt delar

netta kan rnan Id,sa i fdreningens stadgar och kommentarerna
d.5rti11. Den som inte fdrm5r tolka dessa rekonmenderas ett
telefonsamtal rned. Lantmdteriet i Landskrona.

Enda undantaget dr centlalantennanldggningenl den ligger parrkornmunalSgd rnarktt.

2. Jag dr ocksi kritisk not att stJmelsen dnnu inte lyckats g6ra
klart f6r sig eller sina entreprendrer var samfd.llighetsrrz.r-
ken bdrjar och slutar. Red.an hdsten 1990 erbj6d. jag mig atthjiilpa til1 rned. grd,nsdragningen. Min hjailp awisades. Sedan
dess har "vd,nner av ord.ningrt tvingats bevittna hur styrelsens
entrepren6rer av olrka slag varje gdng ijd.slar tid. och pengar
pa att tukta erler rcija privata rosa-rugosa-buskar. vid senas-
te ti1lfd,l1et blev de nog flera dn samfdrrighetens..r

De som rtdrabbasr tackar naturJ-igtvis och tar emotr.

Jag std,r fortfarande till fdrfogande.

STIG H B PAULSSON
Algr0nd 14 5-200 42 Molle

Telefon 0.12'34 Zl91

s tHrnmopro tokoll-e t
gemensamhets-

1976 - 79 satt
samfd,lJ.ighetens
d.en tid.en had.e
Enda sd, sjdlv kurula infornera rdtt. Med sd,ker margi.nal.

jag sjiilv i styrelsen. vid garantibesiktningen av
anld,ggning:at representerad.e jag f6rening"rr. pa

vi inga 'fexpertradtr; d6 idkade vi nkei,llforsknins".

Med ollegial
,.7 ( sning


