
Protokoll fdrt vld fdreningsetltmma
f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng
vld Brunnbyg&rden i itlyharnnsliige
den J mars 1976

1 , Narnnuppgifter pS de niirvarande samlades och flnns speclfiserade
i Bilaga 1 ti1l detta protokolL.

I

2, Fdr l<viill-ens fdrhandlingar valdes
Kjell-i.he lvt61ler till orclfdrande och
Ulf Astrijm till selreterare, t<-,8. i'tOffer hbiLsade de ndrvarande
vSilkonrrnna.

4, Stiirnman ansAg elg behiirlgt kalLad

5, stdmman gav den tidlgare etyneleen angvarefrlhet.

6, Betriiffande fdrelaget till budget f6r 1g?6, som bllades kallelsen
meddelade K-i. MoIIer, att fdrslaget avs6g he16r,

Skijtsel av sammfaillighetgmark, dlsskuterad.es utifrAn offert
frAn Hdganiis Kommun, vilken de nHrvarand fick ta del av.
Den dyraste posten 1 offerten Eir underhell av Lekplatser med.
utbyte av sand i sandl&dor en gAng per &.r.
X-i. UOtter fdreslog att unders6ka om att denna post ekulle utg&
ur offerten och att Sammfiilllgheten ejiilv ombesdrJer underh&lLet
av dessa.
I dvrlgt aneAg X-i. tuOffer aIla dvrlga delkostnader rlmliga, efter
jiinfdrelse med liknande kostnader pa andra omr&d.en.
Offert har ej tagits in fr6.n annan entreprendr varfdr stEinnan
ansAg att kontrakt fdr ett Ar b6r tecknas,
Eftersom ingenting angivits i offerten fdrutsdtts att moms ingAr
j- avgivet prls.
Offerten kan fdr de som ej var ndrvarande vid stefuman, erh$lLas
av styrelsen.



t
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EL-fijrbrukning fdr gemenaam TV-antenn, Hr uppskattail fr&n
erfarenheter av motsvarande anliiggnlngar

AvsH.ttning fdr undertrdtt, Hr en uppskattad kostnad.

Administrationskostnader, dr uppskattade uppglfter.

StEimman godkiind.e fcirslaget till budget fdr 1g?5,

(t Fdrslaget til-l arvoden fdr styrelsen och revlsorerlii; godklindee,

B, Stiimman valde fiilJande styrelse
0rdfdrande K3e11-Ake Mdller Slllgreind !
Styroleeledarmot Ulf istriim Garngriind 11 V?rer 9

tr H&kan Cronberg Krohgriind 2
tr Lars Steen Algreind 1

Suppleant Stig P&lsson IlgrAnO 14

Ledarmdterna valdes ed att det fanns representanter r varje gata,

g, StEirnman valde till revlsor Torbj6rn KjeII, Krokgrbir,,l ,rch
suppleant Allan Lysenius, Garngrdnd.

10. Stiimman valde till valberednlng Alexandersson, Silli:r,r.iind 11 och
Inggemar Wennstrdm, .E16riind 7.

11. Under dvrlga fr&gor tog de n3lrvarande upp fdlJande fr,igor och
fiirelag.

a) Fr6gan om den enskilde fastighetsHgarens skyldiglr,.,r. till att
sanda vid halka utanfijr sin fastlghet, kunde lnte besvaras
entydigt, Dessa problem ligger utanfdr Sammfiilli-glietens &tagande
men kommer styrelsen att vldare underscjka fr&gan.

b) FrAgan on lnte kommunen hade ansvar fijr vZtghAllniri;;en pe
ornr6.det, besvarades med nej, med hdnvisning tilI kr-rntrakte-
handlingarna som varje fastighetsbi.gare har skrlvit under,



c)

d)

e)

f)

Fr&gan om nLir markentreprenijren dverlHmnar omr8d,rL, besvarades
rned att detta har skett. Vissa arbeten &terst,Ar' ,,:tiI1gt slut-
beslktningsprotokoll, och skal1 dessa arbeten i; ! ulfdras i v&r,
Garantlticlen ftir planterlngar och dvriga markarl,iJten er ett 3.r.

Besiktning av TV-ant-enrr€hlAggnlngen Eir gjord. v6-:r.:l{a 10, och
p;arantiti{eo iif ett 3.r.

t-

Gyll erd ds Samm f lil li ghe t-gfl5reni=ii-b ekall, h6t ta fci r" enlngss t iimma

en g6.ng per_gr, -i -enlighet med stadgarna.

VEichtes fr8gan, varfdr inte de fastighets&igare som ligger
i Gyllerdds sydviistra hdrn, t1l1hdr SammfbilligheLen.
Styrelsen tar kontal<t med de berdrda fastlghetslig;arna.

g) Uttaxerlng av kostnaderna t111 Sammflilllghetsfdrenlngen skall
gdras en gAng per &r.

h) I(-,n I'{ij1ler pobingterade i saTlqnd'med val av ordf'drande att
han med sln anknytning t+11 SCG i speclella fa1"1. kunde vara
en fel vald ledarmot,
Stlirrruran ans&g inte detta vara n&got hinder.(

1) Fiirslag vbicktes om en bEittre eAk{ey, med belysnlng mellan
Gyllerijcl och gamla Stationer'iiorAe anord.nas av hommunen,

Folke Runsten &tog sig gtt undersijka vilka miijli$heter som
-lfinns tilI detta, oc{meddela Styrelsen resultatct.

j ) Styrelsen anmodades att 13tnna informatlon om vacl som elr

Sammf?illighetsmark. ,/
f-.[, i'toff er 8.tog sig. a!,{ med hjdlp av situatlonsplan p& omr&det
klargdra frri.6an, 1'

k) Fr&gan om bussh&llplatsen p6. stora vH.gen kunde flyttae niirmre
Gylleriid, besvarades av K-.[ Mdller.
FranstEi.llnlng har redan gjorts och avslaglt p.g.&. att osvara

linnpligt
fdr Gyllercjdsbor.
llastighetsgrjfifserna m8.ste diiremot flyttas pA stora vdgen, fiir

Gyllerddsomr6.det.s& sorn skydtarna st8.r nu r&der ?O'kn/tLm pa

Styrelsen l<ontahtar bercjrda myndigheter.



It.

t) Dlskussionen
rrlera allmEinna

var t1llrec
hdra av s{g

o) Niirvarande dnskade ett q bete med

betr&iffande tll}sYn uppmiirksamhet

tagande viLlaigbafo tt en,

oangae htressekommlt6 fijr GylLeri.i'iribornas

tf&1gor, avslutades med' att Mijlle B ' :'irening

{gt organ fdr detta, och att Byfiirer,rirgelr borde

till Gyllerijdsborna fdr att Vbirva me.i !;:rllllll&f .

m) l{lirvarande uppdrog &t styrels.prr6.f,t
att inte parkera PA Sstsrna och att
bilar p3. omrAdet". "

n) I anslutnlng tiIl bllfr&gan, unnmaale nitrvaranct'; styrelsen
att dven v?idja til-l hund- ?.clf--t<attH.gare 

att kiinna sitt ansvar

fdr trivsamheten PA -gY,l{crtia.

viidja till (l .' i Lerddsborna

inte tomg&nt',,1'{jra sina

aLla fastlghetsLigare
med tanke p& de till-

l2,Ordfbranden
st?imrnan och

tackade de nEirvarande f6r
de givande d.iskussionerna

(

det stora deJ

och avslutadcr
i,agandet vid
dbirmed rndtet.

Justeras

Kjelf-fue M6Iler Lars Steen

ulf

Biliigges deltagarefdrteckning
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GuniIIa och Ronny Klang
A1lan Lysenius
UIf Astr6m
Cecilia Peterson
Folke Stahl
Sune Hagstrdm
Sven Jerneborq
Anders Unger
Jens Baggesen

Torbj6rn Kjlil1
Nils Lundstad
Astri-d Svensson
Magnus och Anna-Stina Ljung
Mats Stromgren
Eva och Lars-Goran Abrahamsson

Doris Andersson
Anders Elgqvist
Fo1ke Runsten
H8kan Lind
Ebba Friberg
Barbro thiis
Per Ldnsberg
Gunnar Gustafsson
Karl--Arthur Hansson
Lars Steen
Jan Jansson
Jan-Ake Hagman

Ingemar Wennstrom
Lars-Peter Jonsson
Stig Paulsson
Christer Marten
Kje11 -Ake M611er
oa$ ger€ trc<s6or\
Toe,btLr> y1(a..r>sont

A*e.

K€
AIsD€R>(Fn.J

beRer
srtb Uoo.*S

Garngriind 2

Garngriind 3

Garngriind 4

Garngrlind 6

Garngriind 12

Garngrlind L4

Garngrdnd 15

Garngriind L7

KrokgrAnd 1

Krokgriind B

Krokgriind 9

Krokgr6nd L2

Krokgriind L4

Krokgriind 16

Sillgriind 2

Sillgriind 3

Sillgriind 6

Sillgriind 23

Sillgriind 25

SillgrZind 33

Sillgr5nd 35

Sillgriind 43

Sillgrlind 47

Sillgriind 49

Algr5nd 1

Algriind 3

.A,lgriind 5

Atgriind 7

Algrlind 9

Algriind L4

Algriind 16

Sillgrdnd 9

Glg,.lc'vZ^r.c I

rt

-tr- g
g,trq-<-t]1rO t\

G*gJaa-r tg

a



Molle aen f7 februari Lg76

KALLELSE

Medlemmar i 3yllerods Samfdllighetsforenlng j- M611e

kallas hiirmed till ordinarie foreningssL5mma
ONSDAGEN DEN 3 I'IARS L976 KL 19.00 i Brunnbyg8rden,
Nyhamnsliige.

Dagcrdning

,"{

,r
A
.Ai

/d
-"k1-

/1"

/3{

Uppgorande av f6rteckning 6ver nSrvarande medlemmar

Talongen nedan-begagnas.
It.At\

Val av ordforande och sekreterare vid stlimman
.: tl

Val av justeringsman j ita" ' +'ll;'v'<
I

Fr&ga om stdmman blj-vit behorigt kallad tu',

Fr&ga om ansvarsfrihet fbr styrelsen t.^ rj,

Redovi-sning av budget for Lg76 /-y'

Fastst:illandc av arvode At styrelse och revisor
enligt budget f:4

Val av styrelseledamdter och suppleanter

Va1 av revlsor och suppleant
,"/ /

Val av valberedningsniimnd .' '/ '" lt !' /q' /4 

"'64'

6vrigt

/. c&

,{

?"f
11)

Kopia av budget for L976, lista over f6reslagna styrelse-
ledamoter och revisor samt stadgar for foreningen.

Med viinlig hiilsning
GYLLERODS SAYI!'ALL I GHETST'6REN ING

Styrelsen
Klipp hiir I
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Niirvarand"e 25 medlemrnar. Se bilaga

Vid. protokollet Undertecknad sekreterare

Ord.fcjrand"e fdr $ t
.r,- stemman

Till ord.fcjrande fcjr sttimman valdes Stig Paulsson.

Justeringsmd.n S Z

T111 -iusteringsmiin fcjr d.agens protokoll vald"es

-^ H8.kan-Lind. och Torgild" M&nsson.

Dagordning $ ,

Dagord"ningen godkd,ndes i befintligt skick.

Kallelse $ +

Forklarad"es std.runan stadgeenligt utl-yst.

Styrelsens och !i I
revisorernas
nerd,ttelser Styrelsens och revisorernas berrittelser var bifogad.e

ned kallelsen och d.et framfcjrd-es inga fr5gor be-
trd,ffand.e d-eras inneh&ll vid stdmraan, varvid- d-e god.-
kaind. e s.

Ansvarsfrlhet $ 6

P& revi-sorernas fcirslag besfot stdruman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet fcjr d"en tid- revisionen om-
fattar.

Arvod-e styrelse S 7
och revisor

Staimman faststeillde att styrelsen skal1 erh&11a ett
arvod-e pA. 3,J00:- kr och revisorn ned- {00:- kr. exk1.
so cialf cjrsEikringsko stnad-er.

Bud.get $ a

Std,nrran god.kiind-e styrelsens budgetfiSrslag for 1)ll .

vat $g
P3. fcjrslag av valkommittdn 'beslrjt stiimman

auv

omveilja Kjell-Ake Mcjller till- ord.forand"e fdr en tid
av tv6, Sr
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att
titl ord.inarie ledancjter omvd.lja Ulf i.str6rn fcjr en tid.
av tv& 6r, Stig Paulsson och Lars Steen for en tid. av
ett 6r

A++@uu

till ordinarie revisor ornvdlja Torbjcirn Kjd.1l och ti]1
revisorsuppleant Allan T,ysenius

-++auu
utse Sten Alexand.ersson och Ingemar lTennstrcjm att tjcinst-
gcira som valkonnitt6

Ovriga fr8.gor $t o

Fciljand-e frS.gor och f6rslag togs upp vid stdrnman:

a) Foreslogs att naista stdmma sku11e h&}las i M611e.

b) Steirnman vEld.jar till Gyllercjd.sborna att sesrraktor.n
hastighetsbegrii,nsningen 40 km.

Vid"are uppmd,rksammad"es faran f6r att bti p6,kcird.
bakifrd,n, vid- ned-farten tiIl Gyllercid, av bakifr&n-
kommande bilar som inte respekterar d-en nya grd,nsen
fcjr 4o-omr&d-et.

Uppd"rogs 6t styrelsen att gora polisnlmdigireten u-pp-
mdrksarn p& d.en d6.1iga efterlevnad.en av hastighets-
begrinsningen.

c) Varfcjr parkeringspro'blem? Vi Oyllerdd.sbor iiar god"a
mci;ligireter att und.vika parkera i v&ra grander, efter-
som vi inar garage octi garageuppfart octr v&ra bekanta
har til1g&ng til1 giistparkering p& kort g&ngavst&nd.
Problemet tyder inte p& utr;rnmesskEi.l u-tan snarare p8
d6.1ig upplysni-ng.

P6, samfdlligiretsmark iir motorford-on fcirbjud_na. N&got
generellt parkeringsfi5rbud. p& v&ra gator finns inte.
Men d.et dr fciro;ud.et att parkera s& att oi1en u_tgcir
hind.er fdr sncj- och vd,grenh5.11ning, hind_rar utrycknings-
forilon s&son ambu]ans och brand.k&r, skyrnmer sikt s& att
fara uppst6,r fcjr gd.ngtrafikanter ocn lekand_e barn,

Att und-vika fdrbud-et genom att nyttja vAra torg som
parkeringsplats vore att fdrstcjra tanken med torgen.
Citat 'rIiu-sen runt torget std.r sid"a vid. sid_a eind,a franne
vid stensiittningen och h6.11er ihop torgrurunet med sina
viiggar ocir h6ga tak. f skuggan und.er trd,d-en i torgets
rnitt loekar l"lugarbd,nken till en pratstund. med_ g?annen.rt

d) PA rncjtesord.fcirand-es fr&ga om vi skul1e 13ta seitta upp
i'cjroudsskyltar i'dr moped.kcirning p€. v6.ra g&ngstigar
svarade stiimman med- ett bestdnt nej. Motiveringl skyltar
skulle misspryd.a omr*d.et. En med.lem, s;iilv fciriitd"er tili
ett rrmopcd_'barnrr, r'oreslog att man kund.e ringa ti11 i'cjr-
dldrarna da uarnen ouskcir p& g&ngstigar ocrr grdnomr6d.e.
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e) l'lera av med.lenmarna upplevd-e vd.ra tv6. mopeo"hinder vid"
Siltgrirnd och Garngr:ind- besviirliga att passera ured cykel
ocn barnsits och ett ringa hincler f6r mopecler. Seslutaoes
att u-nder en 1'6rscjksperi-od. ia b,irt hind.reir och u:r.d-er tiden
vara upljmiirksam p& oni moped-akni-ngen dkar.

f) Uppd-rogs 6.t stl.relsen att kontakta kommuneir fcjr att 15ta
gara en g6ng och cykelvri.g mel]an Sillgrai.nds }'IV d-el och
fiiltet bakom stationen.

n)

P6 frigan varfor kommunen had-e ogriisbekdnpat p3. enskild
tomtmark utrned. Sillgrdnd,, var l'cirklaringen den att und.er
kommunens inkoriringstid" i Gyllercjd. var in.[e alia park-
arue'i;ale helt kiara med vad som rrar samf'lil-lisiretsmark
oci: enskild iont.

tltedlennar med tomter j- niirireten till lekplatserna har At-
skilliga g&nger upprnd.rksanrnat att friiinst katter r,ren iiven
irundar gd.r losa utan uppsyn och I'cjrorenar i sand.l3,dorna.

Std,nrnan viid.lar iinnu eri gdng till hund-- ocii kattdgare att
lcdnna sitt ansvar l-br den allniinna tre'rrnad.en i Gyllercjd..

I'{ed,lern framl'cjrde Gyllercidsbornas tack till amangorer.na
fcjr micisorurrarl'esten p3 alLm.dnningen ocn iroppades att denna
'r;revliga f'esi kuno.e uDprcepas var;l e miclsommar.
P& i'ratgan on veri sc.,m skulle vara initiativtagilre 1;ill festen
stalloes l'drhoppningen att flolare'rs veirdi'amil.leti riied.
rznrl nr; Xzl -i .,' ,' -';1 - ^*' - 1 'l - A ^1 +2.-qr,. 4 r-ar tri 'l IVet]"c-t'rJol'l-l-8 IIJaJ-p 'dv it"Lla oe-l tr-b-* " --rC ,JfbanJ.Sefa
en miclsonnari'est Ior Gyllerdd-sborna.

Viclare r'iiroi;om e3.

tokoll e'b

CN

Lars Steen

Tnr"si I rl L{8nsson

2\,

i)

uuPu
CTr,\J I



GYtIERO}S
S]\r,tT.'ALL IG HETS !'ORNJ\ i'TLi I'iARVAROl,ISfA

19'-{'{.u5.22

L

5
h

'i0
12
17
20
2'l
2\
zo
28

)1
35

4O
4o
AR
av

AOAJ
]I

)l
qR

t)
7L

t\

Sten A1 exanclerssorr
Saj-nna Elgqvist
itaika.;.r Cronuerg
Stig Svensson
ilra-us o Gunilla Strongren
V.E. -urodSn
Gunilla Klang
Uli As'trdi{i
I'<-rike S i;AriJ
Sune ria6;strijm
Airue;"s Unger
Torgild lvi8.nsson
U}1a B And.ersson
Alian Lysenius
Stina Persson
Stig Paulsson
I{a.ns Sackner
Ingemar Wennstrom
E"iroB Friberg
H6kan Lind.
Folke Runsten
Karl-Erik Berg
K;jell-Ake iliciller
Jan-Ake l{agnan
Jan R. Jansson
Lars Steen

Sillgrdnd. zf

-ii- tt
Krokgrdnd- 2

-i,_ 12
16

,' l-)
Garngra.ird- 2

_,,_ 4
_i,_ .1 

2

-ri- 1r,,
ll 4.trl
tt 4 1tl

-r- 9
_ii- 5

il ''l

?-Argrano" t+
-ri- +

tt -t
t

Sillgriind.JJ
/1

-rr- 21
tt 4 4tl
ln Y

A'l .*6nri t)_r_ 3
rt 'l



GYILERODS
.- SAJliF]itLIGIiXTSFORSNING

KALIELSE / DAGORDNING
(omrrmnrn sriim',na)

1977.O5.O7

TID TISDAGEN DEN 22 MARS KL 19.00

PLATS gnUtri'rlysAFnEN, ltyru.t'rtrusr,Acp

AREI'IIEN 1 Uppgdrand.e av fdrteckning ijver nd.rvarand.e
nedlernmar. Talongen ned-an begagnas.

2 Yal av ordfcirande fiir stdmman

t \Ial_ av tv& justeringsmdn

4 Dagord.ningens faststd,ll_anrle

5 Godkdnnande av kallelse

6 Styrelsens och revi-sorernas berd.ttelser

7 Tr&ga om ansvarsfrihet fdr st;melsen

B Faststd,lland.e av arvod_e &t sty"relse och :revisor

9 St;relsens bud-getfcirslag f'or 1)ll

10 Val av styrelse och st;rrelseordfcirand.e

11 Val- av revisor och sunnleant

12 Val av valutskott

St;rrelsen
g\,/ 

\// -L./y' A'4n {./-l-t'n,/
Lars Steen

Klipp hii:.t 
-

11 Ov-riga fr&gor

14 Avslutning

ftied vdnlig ''dlsning
GYLIEN.O} S SA].,{FJi.T,LIGlI ET SFORE}IING

Und-ertecknad" ombud" ti11 fastisheten

har deltagit i ordi.narie stiiuuna d.en 22 mars 1)'l'1,

Namnteckning

Avldnnas vid stdmman
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lldrvarande 18 medlemnar. Se bilaga

Yid- nrotokolle-i; Und.ertecknad- sekreterare

Ord.fcjrand.e for $ t
std.mman

Til1 or"d"icirand-e for std.mr,ran valdes I{iel1-Ake iicjlf er.

Justeringsmein r 2

Till justeringsmdn fcir d-agens protokoli- valdes
' Thorsten :junke ocir Lars-Erik Johansson.

Dagord.ning $ l

Dagord-ningen god.kdndes i bei'intligt skick.

Kallel-se $ +

Fcjrkl-arades std,nLnan stad.geenl-igt utlyst.

Styrelsens ocir $ I
revisorernas
berelitelser Styrelsens och revisorernas beraittelser var bifogad-e

mecl kallef sen och det framford-es inga fr&gor be-
trdffand-e d"eras inneh8lf vid std,mnan, varvid de god-
kdndes.

Ansvarsfrihet $ e

PE, revisorernas fcirslag beslejt std.mman att bevrl-ja
styrelsen ansvarsfrihet fdr d-en tid revisionen om-
fattar.

Arvod-e styrel se $ I
och revisor

Std,uuan faststrillde att styrelsen sl<all erh8,lla ett
a.rvod-e p&. 2.000:- kr och revisorn med {00:- kT.

Bud get !i a

Sid.rrurran god.kdnde styrelsens bud,getforslag fciz' 1!lB.

Val- ! 9

Stiinman beslcit

att
tili- ny sekreterare fo:: en tid av tv& &r vd,lja L,iats
Strdmgren
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^+1

till ord-inarie ledanot omvd.lja Stig Paulsson fcir en
tid. av tv6. 8,r.

att
f,KjeIl-Ake trlcjll er skall vara styrel-sens o::d-fcirand-e

und-er 1978*

at*@uu

till ordinarie revisor onvdl ja Torbjcirn Kjiil1 och
tiIl revisorsupleant Allan Lysenius

^++
utse Ingenar Thuvesson och A1lan Lysenius atL tirinst-
gcira som valkoninitt6

Vid-are fcirekom e.j.

Via protokollet

&f+""
Lars Steen

Justeras

7.-E-4Ur
Thorsten Runke \-

STA]V1},'IA]T VTNJAR ]iTNTU T]N GI}TG TIIL hIUi[D- OCTT Kq.TTAGARE ATT
KAHNA STTT A1TSVAR FOJI DE}tr ALLI,Lq"N}IA TREi/NADE}I I GYLLEROD.
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Sten Alexandersson
Saj-ma Elgqvist
N. E. Iirod-6n
Pnn rr -t lt*'l q n -

Ulf Astrcim
Lars-Erik J'oiransson
Torgild M€.nsson
Allair Lysenius
Jan-Erik Persson
\trnPtlllccnh

Torsten :lunke
Kerstin i{ilsson
li6.kan Lind.
Karl-Erik Serg

1,,
KJ e-Lt--rKe j,io]Ier
Christina Ohlsson
- '!.Jan-AKe llagman
Lars Steen

SillgrEind. {
tt (.

L'

Krokgrdncl !
Garngrd,nd. 2

n.4
{f,. U
n 44

)
il4

?.ArgTaH.o t4
lt 17

t)

Z

Si1lgriind"25
tt 41

-il- 
q

tl n
I

!-Alg?ano_ )
tt4

I

4
1.1

9A

LI

22
)l

ah

40

a/

)l
5P
5q

74



i

OYTTERODS
SAMFATT TG I{Ef SFONEN ING

I

TID

PLATS

]iRE$DEN

KALI,EISE / orcomurua
(omrmnrn sriiwe)

1 978.0r,05

TTSDACEN DEN 21 IIARS K[ 19100

TURISTIIOTETTET

'1 Uppgdrande av f6:r'teokning 6ver nilrvaland.'Q
med.lemmar. Talongen ned.an begagnas.

2 Val av ord.f6ranile fdr stEinman

1 Val av tv8, jueteringerndn

4 Dagord.ningens faststtillanate

5 Godkd,nnande av kaLLeLee

6 Stlmelsens ooh nevtsorernas'beriittelser

? Fr&ga on ansvarsfrihet fiir styrelsen

B FastetiiLlande av arvode A.t etyrelse och :revlsor

9 Styrelsens budgetfdrslag f6r 19?B

10 Va1 av st;rrelse och st;rrelseord.fiirancle

11 Val av revisor och euppleent

12 VaI av valutskott

1, Ovrlga fr6,gor

14 AvsS.utnlng

$eil viinllg h?ilsnlng

GYLIERODS SAIvIF]iIIICHEISFONENINO

St;melsen

Klipp hiirt _

Undertecknacl onbud. till fastigheten

har deLtagit I ordinarie atH.nna tlen 21 mare 1tJ8"

Namnteckning



' GYLLERoDS SAMFALLIGHETSFORENING

SAMi{ANT RiiDE SP ROTO KOLL

Tid

Niirvarande

Ordf6rande fdr
sttimman

Justeringsmiin

Dagordning

KalIelse

Styrelsens och
revisorernas
beriittelser
Ansvarsfrihet

Arvode styrelse
och revisorer

Budget

Val styrelse
och styrelse-
ordf6rande

Val av revisor
och suppleant

reTe-02-27

10 medlenmar (se bilaga)

TilI ordfdrande f6r stiimman valdes
Kjell-Ake }1611er.

Tilt justeringsmiin f6r dagens proto-
koIl valdes Stiq Svensson och HSkan
Lind.

Dagordningen godkiindes i befintligt
skick.

F6rklarades stiimman stadqenliqt ut-
1yst.

Styrelsens och revisorernas beriittel-
ser var bifogade med kallelsen och
godklindes.

Pe revisorernas fdrslag besl6t stEimman
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
f6r den tid revisionen omfattar.

Sttimman faststiillde att arvodet fdr
verksamhets8ret I979 skall vara
495 kronor f6r styrelseledamot och
400 kronor f6r revisorn.

Stiimman godkHnde styrelsens budget-
fdrslag f6r 1979.

St5mman bes16t att
till ny ordfdrande fdr en tid ni

tv8 Q) 3r v51ja Torgild l,t8nsson.

tiI1 n1' kassar fiir en t1d P3 tv&
(2) 3r vH.lja Gunbr:itt Brod6n.

titl ordinarie ledamiiter ornvdlja
Stig Paulsson och l4ats Strdmgren.

Stlimman bes16t att

till ny revisor viilja A1lan Lysenius
p3 en tid av tv8 (2) 3r.

tiIl revisorsuppleant v51ja Lars-Erj-k
Johansson pa samma tid.
Stiimman besldt att r-ill valkommitt6 utse
fngemar Tuvesson och A1lan Lysenius dtir
sistniimnde iir sammankallande

51

s2

s3

s4

ss

s6

s7

s8

se

s10

Val av valutskott $ 11



2-

dvriga frSgor 5 12 Pa f6rslag fr8n }{ats Strdmgren att
Sndra utformningen p3 norra lekplatsen
f6r att f3 en blittre fungerande 1ek-
plats bes16t stiimman att styrelsen
skj-ckar ut enkdt med fdrslag p3 ny
utformning ti1l aIIa medlemmar fdr att
kontrollera om intresse finns att med
frivillig insats g6ra iindringen.

Vidare f6rekom ej.

Vid prg[okollet

tr**llA t61*
Kjell-Ake Mdller

Justeras

Svensson



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFoRENING

Ndrvarolistan fiir irsmcitet .l.I.l1...saknas.



GYTLERODS
SAT4F;\LLIG{EI|SFORMUNG

TID

PI,AIS

;\Rm{Dmi

KAILEI,SE,/DACORDNING
(oRDrl\ARE Sflivn4A)

r979.02.22

TISDA@N DEX{ 27 I4ARS 1979 KL. 19.00

TURTSTEIOIELLET

I. tlppgorarde av forteckning 6ver nlinrararde redlenrnar.
Talongen nedan begagnas.

2. Val av ordfdrande fdr stiinrnan.

3. Val av tv8 justeringsniin.

4. Dagordningens faststiill-ande.

5. Godk5marde av kallelse.

6. Styrelsens och revisorernas beriittelser.

7. F?&ga cm ansvarsfrihet fdr styrelsen.

8. Faststlil-lande av ancde 5t styrelse och revisor.

9. Styrelsens budgetfdrslag f6r 1979.

10. Val av stlzrelse och stlrelseordfdrande.

11. Val- av revisor och suppleant.

12. Val av val-utskott.

13. ovriga fr&gor.

L4. Avslutning.

Ir4ed viinlig hiilsning

GITI,ERdDS SANIF;{LLIGHETSFORM{]NG

Styrelsert

t&

--I0ipp h.ir

Undertecknad ombud fdr fastiqheten
har deltagit i ordinarie st:tma den 27 rnars 1979.

Nannteckning



123

GyLLpRdpS SAUrAr,r-rcHerSrdRpmrwc.
I

sAMl"r.\NTRAnospnotoKol.I, vrD oRDTNARTE srAlqul, l98o-o3- 17.

whnvana,moo 17 I{EDLEI"f\,IAR (se biraga).

$ t oRDFORANDE FOR stAt,tt'rl.w

Till ordfijrande fiir sidmman valdes TorgiLd MAnsson
( Garngr?ind 1 1 ) , s om h51s ade de lt agarna vii lkomna .

$ z SETRETERARE FOR srAMyAN.

Till sekreterare fdr dagens st?immoprotokoll valdes
Jens Baggesen (Krokgriind 1 ).

$ f fiJSTERTNGSMAN.

Ti11 justeringsmiin fdr dag'ens protokoll valdes Gunilla
Klang (Garngr?ind 2) och Stina Persson (Garngrii.nd 1).

$ 4 DAGoRDNTNG.

Den dagordning som utsdnts med kallelsen godkiindes i
ofiirdndrat skick av stdmman.

$ : KALLELSE.

St?imman fdrklarades vara stadgeenligt utlyst.

$ 5 STyRELSE- ocH REVTSToNSBERATTELSE.

Styrelse- octr revisionsberiittelserna f6r 1g7g, som
bifogats kallelsen, godk?indes octr lades ti11 hand-
lingarna.

$ z ANSVARSF.RIHET

Styrelsen beviljades av stiimman a.nsvarsfrihet fdr
kal-enderAret 1979 i enlighet med revisorns fiirslag.
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$ g ARVoDE sryRELsE ocH REVTsoRER. '

Undertecknad sekreterare konstaterade att budgeterade
arvoden ti11 styrelse och revisor samt administrativ
kostnad utgjorde kr. 6.OOO, dvs. cra '17,5 % ^u sam-
fiillighetens totata budget a kr, 34.ZOO fijr 1980.
I anslutning hiirtill ifrAgasatte undertecknad om styrel-
seuppdragen behiivde arvoderas om man lyckades genomfiira
en regelbunden cirkulation av uppdrag.en ocb sAledes
jiimnare arbetsbelastning pA samf?illighetsfiirening.ens
olika medlemmar. Om man lyckades med en sAdan spridning
av arbetet borde detta kunna medfdra en btittre kontakt
mellan medlemmarna och att flera av dem blewo insatta i
och intresserade av samfSllighetens angel?igenheter.
Allan Lysenius (Garngrand 3) som burit valbered.ningens
tunga biirda framhtjll att det varit mycket svArt att fe
medlemmarna att &ta sig nigra uppdrag. Han fijreslog diirfijr
att arvodena sku1le bibehAllas, dE det underliittar re-
kryteringen fiirutom att de vore motiverade som ersS.ttning
fiir nerla.gt arbete och kostnader.
Efter kort diskussion bes16t miitet att ofiirdndrat arvode
kr. 495 f6r styrelseledamot och kr. 4OO fijr revisorn
skulle utgA fdr 1980.

$ g BUDGET FCIR 1980 ocH urrAxERrNG.

St?imman godkd.nde styrelsens budgetfiirslag fdr 198O samt
preliminiir uttaxering av kr. ZJQ per fastigtret.

$ ro vAL AV STYRELSEoRDFdRANDE.

Konstaterade stH.mman att Torgild MAnsson valts ti11
ordfijrande av 1979 trs Arsstiimma fijr 6ren 1979 och 1980.

$ tr vAL Av STYRELSELEDAMOTER.

Till nya styrelseledamdter pA 2 Ar valde stdmman Christer
Nilsson (Argrana 8) och Saima Elgqvist (Sitrgrana 6\
efter Mats Strdmgren och Stig Paulsson som avsa€'t sig
fiirnyat uppdra.g.
Vald till 1981 er Gunbritt Broden (Krokgriind 5) ".r 

1979
Ars stS.mma

$ re vAL AV REVrsoR ocH REVTsoRSSueeLEANT.

Konstaterade stiimman att Allan Lysenius valts ti11 revisor
fijr 1981. $srn revisorsguppleant omvaldes Lars-Erik
Johanss on .
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$ T: vAL AV VALBEREDNINGEN.

Onrvaldes Allan Lysenius
Valdes Jens Baggesen att

I

ti11 valberedningens
bitriida honom.

ordfiirande.

$ r4 F6RSLAc ANGIENDE NoRRA LEKPTATSEN.

FrAn Mats Strdmgren inkommet f'6rslag diskuterades ingAende.
Besliit stdmman att punkterna 1-3 skulle utf6ras som
undertrAllsarbeten. Kostnaderna h?irfiir beddmdes til1
2-3. OOO kr.

$ tr

$15

AVTACKNING.

Ordfiiranden tackade avgAende Stig Paulsson fdr det fijr-
tjiinstfulla arbete han nedlagt som styrelseledamot under
Aren frtn samf?illighetsf iireningens start.

dvRrca FRAcoR.

Stiimman besltjt pA fijrslag av Lars Steen (Afgrata 1) att
styrelsen rka ha i uppdrag att kontakta Parkfiirvalt-
ning'en och M611e VZigftirening f6r att om miijligt fa en
fdrenkling' och samordning av skdtselAliggandena til1
stAnd betriiffande olika besttnd inom Gyller6dsornr6det.
De
1)

;\

triid som avstg:s voro:
Trd.den pi lekplatserna (.?igare Samfiilligheten).

tr 'f gator och torg (Gatukontoret).
fr vid norra 6nden av Sillgr?ind (g 

"t) 
(ttomrmrnen).

$ rZ AvSLUTNTNG.

Da intet 6vrigt androgs tackade ordfijranden fijr visat
intresse och fiirklarade Arsstdmman avslutad.

VTD PROTOKOLLET:
\H\l \rr. , -P

\- i8 c'"t v-\a,.-o p d,tLt!
Jerls Baggesert;\-

Gunilla Klang
l) 1 

----z'
I il' P

..J Otvw t\t-,!\O"r,,



GYLLERODS
S A}'TFALLI GHETS F dR ENTNG

GUNTLLA KLANG
ALLAN LYSENTUS
ToRGTLD pti,ttssott
STINA PERSSON
FoLKE srAnr,
ur,r' .&srnciy
JENS B-{GGESEN
GUNBRITT BRODEN
BOJAN DANTELSSON
nsn.rciRr.l DANTELs soN
.Axo nossenc
FRU ROSBERG
CI{RTSTER NILSSON
STTG PAULSSON
FRU PAULSSON
LARS STEEN

uiinvanor,rsrA vrD
srAwra l98o - 03
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...-;.1 --..
GYLLERODS Kallelse/Dagordning
SAMFALLIGHETSFORENING (ordinarie stlimma)

Tid: Mtndagen den 17 mars 1980 kl. 19. 3.0.

Plats: M61le stati-onshus.

Arenden: 1. Uppgdrande av fdrteckning 6ver niirvarande
medlemmar.

2. Va1 av ordf6rande fdr st5mman.

3. VaI av sekreterare f6r stiimman.

4. Val av tv5 justeringsmiin.

5. Dagordningens fastst5llande.

6. Godkdnnande av kallelse.
7. Styrelsens och revisorernas berlittelser.
8. Fr8ga om ansvarsfrihet fdr styrelsen.

9. Faststlillande av arvode ti1l styrelse och
revi-sor.

10. Styrelsens budgetf6rslag f6r 1980.,

11. Val av styrelseordfdrande.

12. VaI av styrelseledamdter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant.

14. Va1 av valberedning.

1 5. F6rslag till fdrbiittring av norra lekplaLsen
(se bilaga) .

16. Uvriga frtgor

17. Avslutnlng.

Med viinlig hHlsning,
GYLLE RdDS SATVFALLIGHETSFoRENING
Styrelsen.

Klipp h5r.

Undertecknat ombud f6r fastigheten

har deltagit i ordinarie sttimma den 17 mars 1980.

Namntecknlng




