
GyLr,ERoDs saMFi{LLrGHETsrtnnxrNG

protokoll fort vid ordinarie foreningsstdmma, den 20 mars 2005

SLO42OPPNANDEAVST}\}'I}{AN,NARVAROLISTA

Elisabeth Axdorph hillsar samtliga, 25 personer som represen-
terar l-9 fastigireter, valkomna och forklarar stdmman oppnad'

Narvarande medlelnmar samt fullmakter f6r icke nbrvarande med-

Iemmar redovisas i bilaga 1 '

S 1043 VAL AV ORDFORANDE FOR STf,,!IMAN

TiIl ordfdrande for stdmman viiljs Elisabeth Axdorph'

S 1044 VA], AV SEKRETERARE OCH TVA JUSTERINGSMAN

TilI sekreterare viiljs Ingrid Eriksson'
Ti11 justeringsmiin vitljs Gunnar Gustafsson och Lars steen'

S ]-045 FASTSTI$LANDE AV DAGORDNING

stiimman faststiiller dagordningen enligt kallelsen'

S 1046 FRAGAN OM KALLELSE OCH STADGEENLIGA }ANDLINGAR

UTSANTS I TID

Stiimman forklaras stadgeenligt utlyst '

S T04.7 STYREISENS VERKSAI.,IHETSBERJ\TTELSE FOR AR 2OO4

Ordffiranden hiilsar de nya medleilrmarna' Maria och Hikan UIf-
gard, viilkomna och gAr igenom verksamhetsberiittelsen som sbnts
ut tillsammans med kallelsen. Punkterna "omradets sk6tse1" och
,,centralantennanl6ggningen" tas upp liingre fram i dagord-
ningen.

RESULTAT- OCH BAIANSRAK}TING FOR AR 2OO4

Lennie .fansson, g&r igenom resul-tat- och balans-
s 1048

Kassdren,
riikning.

- En investering i lekplatsen har gjorts under
Lekutrustningenblevca?0008000krdyrare
budgeterat.

.KlippningavRosaRugosahiickarhargjortsenligt
fdrnyelse- och underh&lIsplanen'

Aret.
5n



-OvergingtilldigitalmottagningavTV3hargjortsunder
varen 2oo4 och ett kabinett f6r fortsatt digitalisering
har inforskaffats.

- vid utgangen av budgetaret finns 77 000 kr pa foreningens
bankkonto.

Resultat- och balansrdkningen godkanns och liiggs till hand-

lingarna.

S ]-049 REVISIONSBERATTELSE FOR AR 2OO4

cecilia Muntzing, foreningens revisor, Iiiser upp revisions-
berittel""r ".*i 

tillstyrker att styrelsen beviljas ansvars-
frihet. Stdmman godkdnner detta'

S 1O5O ARVODE FOR STYRELSEN 2OO4

styrelsens forslag att inga arvoden skal-I utg& tilI styrelse
och revisorer godkflnns av stSmman. Gunnar Gustafsson fdreslAr
att styrelsen iom beloning gar ut och iiter en god middag.

s 1051 STYRELSENS FORSLAG TILL FORNYELSE- OCH UNDERHALLSPLAN

FoR AREN 2005-2009

Ordf$randen gAr igenom planen. Gunnar Gustafsson fdrordar att
Rosa Rugosahzickarna klipps oftare in vart 5:e ar. Fragan tas
upp under punkten Omr&dets skotsel'

s 1052 STYRELSENS FORSLAG TILL BUDGET OCH MEDLEMSAVGIFT FOR

An zoos

Lennie .Jansson f$redrar styrelsens f$rslag ti]I budget' Tre

alternativ har sdnts ut med kallelsen. Skillnaderna beror pi
hur snabbt en overgang till digital teknik j- central-antenn-
anliiggningen genomfors .

Alt A att sdtta av l-5 000 kr och inte g6ra nagon foriindrlng
avtekniken,ingenhojningavmedlemsavgiften

Alt B

Alt C

att siitta av 28 000 kr och inforskaffa nagon digital
mottaqare, en h6jning av medlemsavgiften med 200 kr,
tiII 1800 kr
att siitta av 45 000 och g6ra sa mycket vi ekonomiskt
orkar med i &r, forslagsvis under hdsten da vi vet
hur mycket vi har att disponera, en hdjning av
medlemsavgiften med 400 kr, ti]l 2000 kr'

Lennie ,Jansson informerar om att det traditionella siittet att
sZinda TV-signaler med analog teknik kommer att upphora' Fdr

dagen vet vi inte niir, vi vet bara att det kommer att ske

senast &r 2007. Vi har redan gjort ca 7O I av overgangen till-



digitat teknik. TVI-, TVz och
Frigor framfOrs frin bl a

TV4 AterstAr att digitalisera.

o Saima Elgqvist; kommer de danska kanalerna
Och kommer und.erh&llskostnaden att minska
digital teknik infdrts?

att pAverkas?
efter att

o ll&kan ulfgard; riskerar vi att den moderna tekniken
kommer ati st;i oanviind om vi j-nvesterar i den genast?

o Charlotte Baer; kornmer TV2 att b1i lika bra som de

kanaler som hitti]Is digitaliserats?
e Kerstin Wahlund; kan vi anvdnda vAra befintliga TV-

apparater?ochvetvihurlAngtidviharpAossda
besked om nedsliickning av analoga sandningar kommer?

o Lars Steen; iir beloppen L5" 28', och 45', SlutkoStnad
e}ler en gissning? och blir det dyrare att dela upp

OvergAngen ti}I digitat teknik?
o Cecilia Mi.intzing; hur mycket jobb iir det om man inte 96r

nagot atls jiimfort med om man 96r hela omlaggninglen av

tekniken P& en gAng?

Lennie Jansson besvarar frSrgorna enligt f6ljande:

Sannolikt kommer underhAllskostnaden att minska' De danska
kanalerna p&verkas inte pir kort sikt. Vi kan ta den digital-a
tekniken i bruk genast. TV2 kommer att bli lika bra s6m TV3

och TV5 dr idag. Vi kan fortsiltta anvdnda dagens TV-apparater'
Fdriindringarna gdrs i centralantennanliiggningen och innebdr
att vi inte behover skaffa egna boxar att koppla till TV:n f6r
att ta emot de kanaler som samfiilligheten abonnerar pA. Vi vet
inte hur IAng tid vi har pa oss att byta teknik di beskedet om

nedsliickning kommer, men sannolikt inte mindre 6n sex m&nader'

Beloppen iir en gissning. Det blir inte markant dyrare att defa
upp, det kan til} och med bli formanligare att skjuta upp

investeringen eftersom tekniken hel-a tiden blir billigare. Ju

mera *.r, g5r 6ver ti1l digital teknik, desto rnindre blir det
miinskliga underhillet -

Lars Steen menar att det r$r sig om en liten skillnad i
Arsavgift. Anser att kassan inte b$r vara mindre dn nuvarande
j7 000 kr och f6resl&r att stiimman rostar for budgetforslaT C,

dvs en hojnlng av irsavgiften med 400 kr tiIl 2000 kr per
fastighet och att styrelsen far hush&Ila med medfen.

Gunnar Gustafsson anser att det inte finns anledning att debi-
tera ut h6gre belopp iin nodviindigt och liigga pa hog. I stallet
kan man se nar behovet uppstAr och di g$ra en extra utdebi-
tering. Gunnar Gustafsson fdreslAr diirfor att sthmman rostar
for styrelsens budgetfdrslag A.



Per Christiansson tycker att det vid fastighetsiigarbyte kan

vara en olaqenhet orn debiteringen h&t]s 1Ag. samfiilligheten
har en tagfiist skyldighet att h&Ila en fond'

Ordfdranden framh&ller att om vi viiljer att h6ja avgiften fOr
innevarande hr, kan det vara fullt m6jligt att g& tillbaka
tiII en liigre avgift nasta &r. vid omrostning angaende budget-
forslagen rostade samtliga L9 ndrvarande fastighetsdgare och
representanter, fdr budgetforslag C. Styrelsen fErr ansvaret
atl disponera pengarna tiIl det bdsta fdr samfiilligheten'

S 1053 DEBITERINGSLANGD OCH AGARFORTECKNING

Med en justering av debiteringsbeloppet tiIl 2000 kr godkiindes
iigarf6rteckningen och debiteringslangden'

S 1054 VAL AV STYRELSE FOR AR 2OO5

Christer Nilsson, vafberedningens ordfdrande foresl&r

Ti11 styrelseordfOrande :

Ti11 styrelseledamot:
Ti11 styrelseledamot:
Till suppleant:

Elisabeth AxdorPh,
Lennie Jansson,
Ingrid S.Eriksson,
Mona Nordin,

omval
omval
omval
nyval

2 005S ]-055 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Christer Nilsson fdresliir

FOR AR

Cecilia Gullberg-MUntzing' omval
UIla Steen, omval-

Ti11 revisor:
Ti11 revisorssuPPleant :

S 1056 VAL AV VALBEREDNING

Stiimman valde
TiI] ordfdrande och sammankallande:
TiII ledamot:

Christer Nilsson, omval
Anna-Greta Svensson, omval

s 1057 oVRTGA rnAOon

o Omridets ek6tsel

- bevakning av aJ-J-miint underh6l-J-
En person behovs som 6r villig att bevaka hur det allmiinna
underhAl-let skOts, och rapportera ti11 Christer Nilsson ndr
avvikelser frAn avtal fdrekommer el-ler nZir extra Atgirder
krtivs. Christer kommer att sk6ta kontakten med den som fAr i
uppdrag att sk$ta omridet. Per Chtistiansson f6resl&s och
han accepterar uppgiften.



- markskotseJ-
Christer Nllsson informerar om att kontraktet mellan
entreprenoren, f n Lennart Svensson, och samfdl-ligheten
inneh&Iler f6ljande Punkter:
Griisytor ska klippas var l-4: e dag, kantskdrning sker 2 ggr
p"r 5r, kanter till Rosa Rugosahiickar ansas 2 ggr per &r.
iekplatsen krattas var 14: e dag, sidoskott p& pilar rensas
mot stamnen (hamling sker separat). Vintertid tillkallas
entreprendren vid behov. Kontraktet har 6 mAnaders uppsdg-
ningstid. MOII-e viigf6rening tillsamnans med Vita byn och
Gylierod avser att under soilImaren genomf6ra en upphandling
av entreprenorst j iinster. Forhoppningen iir att f5 tag i en

bra entreprenor som gor ett effektivt jobb tiI] bdsta
kostnad.

o Kontaktperson for centralantennanlSggningen

Lennie Jansson har tillfrigats om han vill fortsiitta som

kontaktperson, men klnner viss tvekan p g a att han at-
skilliga g|nger fatt utst& obehag frAn medlemmar fdr fel i
anlaggningen. Samtalstonen hos de som gjort felanmiilan hos

tennie har m&nga gAnger varit mycket otrevlig. F$rslag frSrn
Kerstin Wahlund iir att man gdr felanmillan genom att liigga en

lapp i brevlidan. Lennie accepterar att fortsiitta som

kontaktperson ytterligare ett Ar. Meddelande om detta och om

hur felanmiilan ska ga tiIl, kommer att distribueras.

r Distribution av handlingar till fastigheterna

ordforanden stii]ler fr8rgan om vi kan distribuera handlingar
till brevlAdorna p& omr5det istiillet f6r att skicka ti1l
fastighetsiigare som inte bebor sin fastighet. u1f strandmark
har tiflfragats giillande tolkning av stadgarna och meddelat
att dessa kan tol-kas fritt i den aktuella fr5gan. Lennie
Jansson informerar om att det bor fler fastighetsiigare pA

annan ort, iin som iir bosatta p& samfEillighetens fastigheter.
Efter diskussion besl6ts att tillsammans med protokollet
skicka ut ett meddelande att i fortsiittningen kommer ett
exemplar av handlingar att liiggas i lAdan och att den som

$nskar fA handlingar via e-post ska meddela Lennie Jansson
detta.

o Wallentine brygga

Lennie Jansson meddelar att samfdllighetens medlemmar kan
bada vid Wallentins brygga med ganska gott samvete. Arbetet
med upprustningen av Wallentins brygga vid Figelviken utf6r-
des av frivilliga krafter fran eldsjiilarna i badbrygge-
foreningen WBBV forra soilrmaren. FOr materialkostnaden stod
Gy1ler6ds samfiillighet, M611e Byfdrening och vita Byn.



S ]-058 ST}\MMOPROTOKOLL

Stiimmoprotokollet frAn Arsmdtet kommer att finnas tillgiingliqt
hos sekreteraren, Ingrid S. Eriksson. Kopior distribueras
under april m&nad tiflsammans med inbetalningskort avseende
Arsavgiften f6r Ar 2005.

S 1059 MOTETS AVSLUTANDE

Styrelsen avtackas med en varm app1Ad.

Ordforanden tackar f6r visat intresse samt hiilsar Mona Nordin
viiLkommen till st.yrelsen. Dhrefter fOrklaras Arsmdtet
avslutat. Efter mOtet f6ljer en mycket uppskattad musikstund'

Vid protokollet M611e 20 mars, 20Os

?r;/ -..(. Er4Ir r*,7
S. Eriksson

Justeras:
///./

Vez+A/u._
Lars Steen \-

6



Bilaga I

F6rteckning
stdmma med
den 20 mars

Krokgriind

Garngrilnd

Algrand

Sillgriind

Dessutom hade

Krokgriind

Algrand

Sillgriind

Mona Nordin
Fredrik Nordin
Eli-sabeth Axdorph

Elisabeth Sodergren
Ingrid S. Eriksson
H&kan Ulfgard
Maria Ulfgard

Ulla Steen
Lars Steen
Lennie Jansson
Christer Nilsson

Henrik Orw6n
Rose Romander
Nils Romander
Astrid Christiansson
Per Christlansson
Saima Elgqvist
Charlotte Baer
Torsten Johansson
Cecilia Miintzing

Per Wahlund
Leif Wahlund
Maud Wahlund
Bror Wahlund

Lotta Bignert
Annika ,Jagaeus
Ulf Jagaeus

Eva Fredriksson
Viveca Gustafsson

6ver narvarande vid ordinarie
GYLLERODS SAMFALL I GHET S FOREN I NG,

2005

10

4

11
19

1-

3
tt

1

2

4

6

z3
49
51

fullmakter fdr nedanstAende inliimnats :

1_3

U

11

47



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Kallelsen tillarsmote ,?.9.f ... saknas.

6
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Protokoll f6rt vid ordinarie f6reningsstanma 2OOL-O3-27

S 966 Oppnande av stanman och nirvarolista

Ulf Strandmark hAl-sade samtliga vAtkomna och forklarade stannan oppnad.
NArvarande medlenmar redovisas i bi]. 1.

S 967 VaI av ordforande for stinman

Til-I ordforande f6r stA:nman valdes ULf Strandnark.

^ S 968 Val av sekreterare och tvi justeringsmAn for stAnman

TiI! sekreterare val-des NiJ-s Romander. fiJ-I justeringsmin valdes Gunnar
Gustafsson och Jan Ake Bergknut.

S 969 FaststSllande av dagor&ring

Stiilman faststillde dagor&ringen enligt kallelsen.

S 970 FrAgan om kaLl-eJ-se och stadgreenliga handlingartlt.p6nts i ritt tid

g!ann31 f6rklarades stadgeenligt utlyst.

S 971 Styre1sens verksamhetsber6ttelse for Ar 2000

VerksamhetsberAtteJ.sen son utsAnts med kallelsen, genomgicks, godkindes och
lades tiJ.J. handlingarna.

S 972 Resultat- och balansrikning f6r ir 2000

Resultat- och balansrAkningen som utsints med kallelsen, genomgicks,
godkAndes och J-ades tiIl handlingarna.

S 9?3 Revisionsberittelse for ir 2000

RevisionsberAtteLsen upplistes, godkindes och lades tiII handlingarna.

S 974 AnEvarsfrihet f6r styrelsen for ir 2000

Stimnan beviljade styrelsen ansvarsfrihet f6r Ar 2000.

S 9?5 Arvode tiJ-I styrelse och revisorer f6r 2001

Styrelsens f6rslag att inga arvoden skulle utgA till styrelse eller
revisorer godkindes av stinman. I stAllet beslot stinman att styreJ.sen
sku1le fA intaga en "god middag" pi nigon av M611es krogar pi foreningens
bekostnad som tack for gott arbete under Ar 2000.
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S 976 Styrelsens f6rslag till verksamhetsplan f6r Aren 2000-2005

Ordf6randen redogjorde for med kallelsen utsind fornyelse- och
underhillsplan.

Efterf6ljande diskrrssion kom frAnst att berora HAven, men ocksi P-platsen
med omgivning varrid klargjordes att dessa inte ingrir i samfAllighetens
ansvarsomrAde utan H6ganAs Kommuns ned M611e VAgf6rening och Mo1le
Ha.unforening som delentrepren6rer. Trots detta fra^mhoIls frin
stAnnodeltagares sida det virdefuJ.J.a i att styrelsen bevakar Sven dessa
omraden f6r Gyllerodsborna samfA[da trivsel.

Per Christiansson h6'vdade dock att frAgor utanfor samfiillighetens
ansvarcronride borde utgi och uppnanade envar att sjAlv piverka VAgf6reningen
vid dess irsmote, som i ir infal.J.er 26 apriI.

ogrisbekiupning pA de Etensatta kanterna.

Sture rTagaeus med fJ-era foresJ.og att det vore vArdefullt om styrelsen ville
bearbeta VAgf6reningen bland annat €tenom att i en skrivelse pAtala dess
skyldigheter inom Gyllerodsomridet. Cecilia Gullberg Miintzing upplyste dA om

att V6gforeningen vS.ntas upphora om nAgot Ar och dess resurser i vintan
harpi tyvirr minskar successivt och dA ned minskade insatser son foIjd.

Vad 16r asfal.tsytorna efterlystes eventuell garantibesiktning eftersom vissa
skador redan sades ha uppstitt pA grund av "diligt underarbete".

OIIe K6nsberg pAtal.ade att ett trid pi en av "6arna" pi Garngrind hiIler pi
att fal.la och kunde komma nAgon tiJ.J- skada. Antingen borde det r6tas upp
eller ersattas ned ett nytt.

Synpunkter fr--f6rdes ocksi on att Rosa Ragusahickarna borde klippas oftare.

Efter avslutad diskussion beslot stAnrnan
- att antaga den f6reslagna verksamhetsplanen med den uttalade

begrinsningen r6rande Hiven.
- att uppdraga At styreJ-sen att i 6vrigt bearbeta framforda pipekanden om

hAckar, trAd och asfalt.
- att uppdraga it styrelsen att pA lilnpJ-igt siitt piverka Vigforeningen med

fJ-era ansvariga vad 16r Gyllerodsonridet.

S 977 Styrelsens f6rsJ-ag till budget for ir 2000

Kass6ren redogjorde for med kallelsen utsAnt budgetforlag, som d€.refter
antogs 3Y gtinm3n.

S 978 !4edlemsavgift f6r ir 2001

glirnn3n faststSllde avgiften for Ar 2001 till kr 1.500:- Per fastighet med
forfalJ.odag 2001-05-31 .

S 979 DebiteringsJ.ingd och Agarforteckning

glimn3n godkAnde upprAttad debiteringslAngd och igarforteckning.
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S 980 VaL av styrelse f6r 2001

Stinnan valde f6ljande:
ti]-]- ordforande U].f Strandmark (omval)
tiII styrelseleda.mot Lennie rfansson (nl.val)
ti1J. styrelseledauot Nils Romander (omval)
tiII styrelsesuppleant Inger Bring (omval)

S 981 Val av revisor och revisorssuppleant for 2001

g!5mn41 valde f6ljande:
tiJ.J- ordinarie revisor Cecilia Gullberg Miintzing (onva1)
tilJ- revisorssuppleant UJ.J-a Steen (nWal)

S 982 VaI av valberedrring for Ar 2001

StAnnan valde foljande:
^ Sture ilagaeus (omval.)

Arrne-Greta Svensson (ouvaI)

S 983 Ovriga frigor

t, StadgeAndring

Ordforanden redogjorde for det med kallelsen utsAnda f6rslaget till
stadgeindring vad ror tidpunkt f6r ordinarie stinma.

Under foljande diskussion st511de sig stinman positiv ti1l forslaget, lren
olika konsekvenser av det framf6rdes varf6r slimmsn beslot att uppdraga it
styrelsen att vidareutveckla f6rsJ-aget mot bakgnrnd av under diskussionen
fr.-forda slmpunkter och Sterko--a med ett konkret forslag.

2, Ut6kning av sa:nfiJ.J.igheten

Ordforanden redogjorde f6r hittills vidtagma itgirder rorande Eksj6hus
eventueJ.J-a anslutning av de 9 tilIko--ande fastigheterna i Sillgrinds
f6r1Angming.

glinn3rl benlmdigade styrelsen att slutfora f6rhandlingarna ned Ekslohus pi
f6resJ-agrna vil1kor och att vidtaga erforderliga Atg6rder for Sndring av
samfAtJ-ighetens anli.ggningsbeslut och stadgar. Se nArmare h6rom i bilaga 2.

3, P-platsen HAven

Under diskuEsionen om P-platsen kom slmpunkter Ater upp, vilka franf6rtE och
bemotts en1igt 5976 ovan vad 16r samfillighetens ansvarsomride.

Vad ror upplAggming av bAtar pA P-platsen framf6rde Lars Steen med flera
Asikten att detta inte st6rde parkeringsn6jligheterna i 6vrigt.

Mot bakgrund av den forda debatten och med upphAvande 3v i1'gsfimm311s
uttalande 2OOO-03-23 (se protokollet 5963) beslot notet att ej motsitta sig
lAngtidsuppstillning av bAtar och bilar pi P-platsen trots att ett sidant
forfarande strider mot kommunens regler.

Christer Nilsson anmil-de sig villig att vidtala Hamnforeningen om dess
atrsvar f6r P-ptatsen men sade sig ocksA viJ-J-ig att till-stnnans med Lars
Steen octr andra frivilliga insatser stAda omridet.

Det pitalades ocksi att ett J.ock i markniva tilL en Hoganis gatukontor
tillhorig brunn invid P-platsen ligger lost och kan orsaka skada.
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Forslag franf6rdes ocksi om gal-J-ring av buskaget runt P-pJ-atsen.

.fohn GJ-avi, ueddelade att tidrrings- och brevbuden Ater uttryckt prob1am med
att bilar parkeras franf6r brevlAdorna. Han vAdjade dirfor tiIl nedlemmarna
att beakta detta och att utnyttja P-platsen vid llSven istAllet for att
parkera pi de trAnga grinderna.

4, Ovrigt

'John GJ.avi vAdjade till nedfemmarna att i n6jligaste man hAlla sina
ytterbelysningar tinda under norkertid som ett led i brottsforebyggande
syfte.

S 984 TillgliurgJ-ighillande av protokollet

Protoko]-let frin stArnrnan komner
Kopior distribueras under apriJ.
avseende avgiften for ir 2001.

S 985 Avslutning

att vara tiJ-J.giingJ.igt hos NiJ.s Rouander.
2001 tillsanmans ned inbetal-ningskort

Jan Ake

Ett varmt tack framf6rdes av de nS.rvarande till styreJ.sen f6r synnerligen
gott arbete under iret som gAtt.

Ett si'rskiJ-t tack riktades ocksi tiJ-l Torbj6rn KjriJ.l som avgAr efter
nAngirigt arbete inom styrelsen Eamt till Britt Moller, som avgir efter 5 Ar
som revisorsuppleant.

Ordforanden tackade direfter for intresset och avslutade stinrnan.

Efter den formeJ.La de1en av m6tet serveradeE kaffe ned dopp och i anslutning
hiirtill informerade Ingvar Lindgren frAn Litas AB om vad vi har att vinta
oss vad giiJ-J-er frantida IV- och bredbandsteknik. TilJ-faJ-J-e titJ. frigor gavs.

Vid protokolAet \001-03-27 :

_G

W8^,



F6rteckning over nAnrarande
SanfSJ.li ghetsf 6rening

Bilaga 1

vid ordin33i6 stinna 2001-03-27 med Gyllerods

Garngrind

Krokgrind

SiJ-J.griiLnd

AJ.grand

1
2
3
7
9
9

L2
8
9

L2
2
2
4

25
4t
47
51

1
1
2
3
4
4
7
8

10
11
L4
L4

,Ian-Erik Persson
GuniJ-la Klang
OIle K6nsberg
KjeJ-1 Larsson
Ake Andersson
UlIa Andersson
Anna-Greta Svensgon
Torbj6rn Kjall
Jan Ake Bergknut
Stig Svensson
NiIs Romander
Rose Romader
Per Christiansson
Charlotte Baer
Staffan Gribel
Gunnar Gustafsson
CeciLia Gullberg Miintzing
Lars Steen
U]-]-a Steen
Inger Bring
Lennie 'Jansson
Gosta Welin
Gertie Welin
,fohn GIavA
Christer Nilsson
Ingvar Tingrval-J.
Sture ilagaeue
Ulf Strandberg
Lena Strandberg

Dessutom hade fuJ-lmakter inlAnnats representerande 7,5 fastigheter.
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KALLELSE

Styrelsen ftr Gylleriids Samfiillighetsfiirening kallar till ordinarie stflmma
tisdaeen den 27 mars 2001 kl. 19.00 i Miille stationshus.

Fiirslae till daeordnine:

l. Stiimman iippnas och niirvarolista upprlittas (OBS! - krav pi fullmakt)
2. Val av ordfiirande fiir stflmman
3. Val av sekreterare och tvi justeringsmiin
4. Faststiillande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsflnts i riitt tid
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir ir 2000 (Bil. 1)
7. Resultat- och balansrlikning fiir ir 2000 (ingir i Bil.l)
8. Revisionsberiittelse fiir f,r 2000 (Bil. 2)
9. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen fiir verksamhetsflret 2000
10.Arvode fiir styrelse och revisorer fiir ir 2000 (styr. fiireslir att aw. ej utgir)
11. Styrelsens fiirslag till verksamhetsplan ftir iren 2001-2005 (Bil. 3)
12. Styrelsens fiirslag till budget fiir hr 2001(Bil. 4)
13. Styrelsens fiirslag till medlemsavgift fiir flr 2001 (Bil. 4)
14. Faststlillande av debiteringsllingd och iigarfiirteckning (Bil. 5)
15.Val av styrelse fiir ir 2001

- val av ordfiirande
- val av tvi ordinarie styrelseledamiiter
- val av en styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor och suppleant fiir denne
17.Val av valberedning

rA 18. Ovriga frigor
Styrelsens fiirslag till iindring av $ 12 ivhra stadgar (Bil. 6)

- Ev. utiikning av samfiilligheten med ytterligare nio fastigheter och
villkoren hf,rfiir, iindring av anlliggningsbeslutet och vira stadgar samt
uppdrag till styrelsen att ombesiirja detta.

- Friga om anviindandet av P-platsen Hiven.
19. Tid och plats ftir tillgiinglighet av stimmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstilles medlemmarna under april minad)
20.Miitets avslutande

Efter den formella delen av miitet serveras kaffe med dopp och i anslutning
hiirtill informerar Ingvar Lindgren frin Litas AB om vad vi har att viinta oss vad
giiller framtida TV- och bredbandsteknik Tillfiille till frf,gor ges.

vAr,rovrNat
Miille 2001-02-28

STYRE,LSEN Sex bilasor + fullmaktsformuliir



BiJ-aga 2

Glrller6ds Sanfa[ighetsf6rening

Bemlmdigande for styrelsen att om si bJ-ir aktuellt vidtaga foljande StgArder for
att utoka antalet fastigheter i samfAlligheten i anle&ring av Eksj6hus blivande
byggmationer i onridet nitt f6r kapellet.

L, Avtal-a ned Eksj6hus och/elLer enskiJ-d fastighetsAgare om anslutning av max.
nio fastigheter, aJ-J.a som fullvirdiga medlemnar i sa'nfAJ-Iigheten. pi
f6ljande vil1kor i ovrigt:

- aJ-J. anslutning till befintlig centralantennanliggning utf6res
och bekostas av motParten,

- Andring av anlAggningsbesLutet (frin 73 till 82 fastigheter) - gores hos
fastighetsbildrringsmlmdigheten - bekostas av notparten (minst 7 kkr),

- f6r varje fastighet erligges f6re inkopplandet en rtintrAdesavgiftrr
om 5 kkr

- motparten erJ-igger beslutad Arsavgift tiLl f6reningen fr.o.m.
den mAnad inkoppling sker,

- f6rutsAtter myndigheternas godkinnande av iindring i
an1iggningsbeslut och stadgar.

Beloppet 5 kkr har framrAknats eAlunda:
VArde av befintlig anlilggning (enJ.. Litas) ca 2,5 kkr/fast
De1 av befintligt kapital i f6reningen ca 1,5 kkr/fast
Ny asfal-t, x-tra utdeb. under Ar 1999 0,5 kkr/fast
X-tra kostn. For reg. av Andring i stadgar n.n ca 0,5 kkr,/fast
Summa 5,0 kkr,/fast

2, Ans6ka hos fastighetsbildningsml'ndigheten om Andring av gAllande
anlAggningsbeslut L975-OL-23 (utokning av antalet fastigheter ingAende
i anlSggningen).

3, Ansoka hos lSnsstyrelsen om indring av vAra stadgar pA enahanda sAtt.



Bil. 6

cyLLERoos slvrrAr,LIGHETsrOnnNrNc

I fiireningens stadgar $ 12 stir, att "ordinarie stdmma skall irligen hillas
senast under mars minad ....."
Stadgarna reglerar ej nfirmare hur iindring df,rav skall ske. Enl. Lag om fiir-
valtning av samfiilligheter krivs dock fiir iindring minst 2/3 av avgivna riister.

I Lag onn ekonomiska fiireningar 7 kap. 4 $ stadgas, att "Ordinarie fiirenings-

stiimma skall hillas inom sex minader efter utgingen av varje rflkenskapsir.

Stvrelsens fiirslag:
Styrelsen fiireslir den iindringen av $ 12 i stadgarna, att
"@rrie stemma skall arlisen hallas senast under itni manad ....f 1

Motiver!49
A..t"tit.'.nu .ngagerar uppenbarligen ej liingre flertalet av medlemmarna. Ar
1999 vat'19 fastigheter (av totalt 73) representerade vid irsmiitet, hr 2000 var
antalet I7 d.v.s. drygt 115 av medlemmarn^ beslutar fiir samtligas riikning.
Styrelsen vill att irsmiitena skall locka flera intressenter. Vi tror, att den

diliga anslutningen har flera orsaker ex.vis. har vi haft fi intressanta frigor uppe

till diskussion/beslut, drygt ll5 av fastigheterna anviindes ej som iretruntbostad
d.v.s. igarna bor pi annan ort och kan ej deltaga i miite fiirlagt till arbetsdag
i slutet a.v mars minad. Vi har ocksi fitt hiira, att sammanhillningen inom
Gylleriirl var bflttre fiirr, miijtigen beroende pi att en viss generationsvflxling
har skett.
Styrelsen har fiiresatt sig att siika fi en lindring till stfind. Genom attlilgga
irsmiitet under sista veckan av juni minad kan vi fi med dven icke iret-
runtboende. I vart fall ges dessa en rimlig miijlighet att deltaga i besluten.
Vidare tror vi, att vi skulle kunna skapa en festligare ram kring miitet iin
vad som iir fallet i dag. Vi t[nker oss att fiirlfigga miitet till Miilletr?id-
girden, inbjuda till nflgon form av aktivitet (information av allmint intresse
ss. triidgird, virmeekonomi, reseberfittelse, nya tekniker etc.) flvensom servering
av littare fiirtiiring m.m. - allt i akt och mening att ge miijlighet till en stunds
trivsam samvaro och dirmed stirka sammanhillningen.

Bifaller irsmiitet styrelsens fiirslag kan en ftiriindring ske tidigast till miitet ir
2002. Vi giir dock redan i ir ett ftirsiik med information och frigestund kring den

alltmer :rktuella bredbandstekniken - se kallelsen!

Miille i l'ebruari 2001.

Stvrelsen
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll f ijrt vid ordinarie fiireningsstanna- 20CI2-O3-26.

S 986 0ppnande av stdnman och ndrvarolista

Ulf Strandnark hSlsade samtliga vdlkomna och fiirklarade stdm-
man iippnad. Ndrvarande nedlennar redovisas i bi1 1 .

S 987 Val av ordfiirande fiir stdnnan

Ti11 ordfiirande fiir stdmnan valdes Ulf Strandnark.

S 988 Val av sekreterare och tvi -j usteringsndn f iir stdnman

Ti11 sekreterare valdes Nils Ronander.Till iusteringsndn val-
des Lars Steen och Margareta GlavE.

S 989 Faststdllande av dagordning

Stdmnan faststiillde dagordningen enligt kallelsen.

S 990 Frtean om ka11e1se och stadseenliga handlingar utsents -i
rett tid
Stdmnan fijrklarades stadgeenligt utlyst.

S 991 Stvrelsens verksanhetsberdttelse fiir 5r 2001

Verksanhetsberdttelsen,som utsents med kallelsen, genomgicks,
godkiindes och lades ti11 handlingarna.

I sambarid ned redogiirelsen franfiirdes synpunkter av
O11e Kiinsberg och Charlotte Baer pt Vdgfiireningens bristan-

de skiitsel av onrSdets vdgar och torg
Charlotte Baer pA de hiiga kostnaderna fiir TV-kanalernas vis-

ningsrat ter
Gun-Britt Brod-en pi ogrds som kommer upp genom de nyasfal-

terade gAngvdgarna.

Stdnnan besltjt att oidfdranden pA nytt kontaktar Viigfiireningens
ordfijrande ned begdran on snara etgarder enligt dess skyldig-
heter inom Gyllerd,dsonr6det.

Gunnar Gustaf sson erbjijd si8 att h61la ett iiga p8 f tireningens
stege,som fiirvaras utmed staketet mot skogen ti11 Sillgrdnd 5

och fiireslog att envar,som l8nar den,liigger en lapp hdron i
hans brevl6da,Sillgriind L7,vi1ket f6rslag 6ettogs med tacksamhet.

S 992 Resultat-och balansr?ikning fijr 2001.

Resultat- och balansrdkningen,som utsants med kallelsen,genom-
gicks,godkdndes och lades ti11 handlingarna.
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S 993 Revisionsberdttelse f iir Er 2001

Revisionsberdttelsen,som utsents ned kallelsen,godkdndes och
lades ti11 handlingarna.

S 994 Ansvarsfrihet fdr styrelsen fijr Er 2001

Stdnnan beviljade styrelsen ansvarsfrihet fiir Er 2001.

S 995 Arvode till styrelse och revisorer f6,r 8r 2001

Styrelsens fiirslag att inga arvoden sku1le utgE ti11 styrelse
el1er revisorer godkdndes av stiimman.

S 996 Styrelsens f iirslag ti11 verksanhetsplan fiir Eren 2002-2006

Ordfiiranden redogjorde ftir med kallelsen utsend fiirnyelse- och
underh6llsplan och fiirtydligade att ned "Uppsnyggning av HAven"
endast avsEgs ogrdsbekdnpning pE de stensatta kanterna varefter
stiimman godkdnde planen.

S 997 Styrelsens fiirslag ti11 budget f ijr Er 2002

Kassijren redogjorde fiir med ka11e1sen utsent budgetfiirslag.

Synpunkter franftjrdes ddrvid av Christer Nilsson,Lars Steen,
Charlotte Baer n f1 om att fonderna t v inte borde iika och att
inte mer investeringar borde ldggas pi nuvarande TV-antennanliig!-
ning.Giista Welin fiireslog att f rAgan om nedlemsavgif ten sku1le
bordldggas i avvaktan p8 utredning om antennanldggningen.Lennie
Jansson upplyste om att bredband f iir Miille inte 5r aktuellt pA
flera Er.

Efter avslutad diskussion beslijt stennan att anta budgetf tirslaget
sant att uppdra 5t styrelsen att giira en grundlig utredning on
antennanldggningen och alternativ ti11 denna sAson anslutning
till ev anlSggning fiir Vita Byn eller att varje fastighet sjiilv
skaffar egen parabol.

S 998 Medlemsavgift fdr 8r 2002

Stdmman faststdllde avgiften fijr 5r 2OO2 till kr 1.800:- per
fastighet med fiirfallodag 2002-05-31.

S 999 Debiteringsldngd och iigarf6rteckning

Stdnman godkEinde upprdttad debiteringsldngd och Sgarfiirteckning.

S 1000 Val av styrelse f ijr Er 2002

Stdmman valde:
ti11 ordfijrande Ulf Strandmark (onval)
ti11 styrelseledanot Lennie Jansson (onva1)
ti11 styrelseledamot Ingrid Sundlijf-Eriksson (nyva1)
ti11 styrelsesuppleant Tove Stenberg (nyval).
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S 1OO1 -Va1 av revisor och revisorssuppleant fiir i61 2002

Stdnnan valde:
ti11 ordinarie revisor Cecil.ia Gullberg-Miintzing (onval)
ti11 revisorssuppleant U11a Steen. (onval).

S 1002 Va1 av valberednirig fiir 8r 2003

Stdnnan valde:
Sture Jagaeus (onval)
Anna-Greta Svensson (onval).

S 1003 0vriga frtgor

1 , Stadge6ndring

Ordftiranden redogjorde fiir det med ka11e1sen utsEnda ftirslaget
ti11 stadgedndring men annSlde att styrelsen fiirordar ofiiriind-
rade stadgar,vilket 6ven blev stiimmans beslut.

2, Enkdten betr TV-kanaler

Lennie Jansson informerade om resultatet av genonfiird enkdt
on medlemnarnas TV-tittande.Tyvdrr hade endast ca hiilften svarat.
Av dessa frangick att det nuvarande utbudet av kanaler i stort
viil motsvarar tittarnas behov.Han Esktdliggjorde detta med en
grafisk bild.NSgra iinskade fler kanaler.Vissa klagade pE bild-
kvaliten, vilket emellertid torde hdnf iiras ti11 f iirhtllanden i
beriird fastighet och inte i anldggningen.

Stdnnan besliit att uppdra Et styrelsen att tala ned Litas AB
om kanalutbudet. (Jfr Sven- med-S'99'7' ovan).

3, Diverse infornation

0rdfiiranden infornerade om att
gAngvdgen frEn stationen not Gylleriid,vilken numera fAtt ga-

tubelysning,kommer att asfalteras ndr konnunens ttervinnings-
kdrl vid boule-banorna fttt annan placering

ny mindre fotbollsplan kommer att anldggas pE banvallen norr
on utfarten frin Gylleriid not Vdstra Bangatan

styrelsen beslutat att av utlandsboende ta ut avgift ftir att
tecka fiireningens merkostnad i- sanband med deras inbetalning av
Arsavgiften.Detta ftirfaringssdtt konfirmerades av st6mnan

Mij11e Byfiirening h811er informationsnijte 10 april dit'han
rekomnenderade medlemmarna att g5.

Slutligen viidjade ordfiiranden Ster ti11 nedlemmarna att i niij-
ligaste min h811a sina ytterbelysningar tdnda under mdrkertid
som ett led i brottsfiirebyggande syfte och ndmnde att det nunera
finns lAgenergilanpor som tdnder och sldcker automatiskt.

S 1004 Tillgiinglighet av protokollet

Stdnmoprotokollet kommer att vara tillgdngligt hos Nils Romander
fr o m 2002-O4-l5.Kopior distribueras under april 2OO2 tillsan-
nans med inbetalningskort avseende avgiften fdr Er 2002.
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S 1005 Avslutning

'Ett varmt tack franfdrdes av de ndrvarande ti11 styrelsen fdr
gott arbete under Sret .son gEtt.

Ett sdrskilt tack riktades ocks6 ti11 fnger Bring och Nils'Romander vilka avgEr efter flerErigt arbete inon styrelsen.

0rdfiiranden tackade ddrefter fiir intresset och avslutade stdn-
lllan.

Efter den fornella delen av niitet serverades kaffe ned dopp
och i anslutning hdrtill informerade Mats Jacobsson om det bu-
tiksprojekt som han startat ned hopp om att fa ig8ng en livs-
nedelsaffdr i Mii11e.

Vid proto er 2002-03-26

Romander

Steen

//iO
(,&///,/4,_--" '/' \/

Margdreta Glavt -



Bilaga I

Fiirteckning ijver niirvarande vid ordinarie stenma 2AQ2-O3-26

med Gylleriids Sanfiillighetsfiirening

Garngrdnd 3 Olle Kiinsberg
7 Kj ell tarsson

3 iil:"i;.:::::l'"'
10 John Erik Ljung
11 Ingrid Sundl6,f -Eriksson
12 Anna-Greta Svensson

. 15 Tove Stenberg
Krokgrdnd 5 Gun-Britt Brod-en 

b-
Sillgriind 2 Nils Ronander

4 Astrid Christiansson
25 Charlotte Baer
47 Gunnar Gustafsson

llgrEind 1 Lars Steen
1 Ulla Steen
3 Lennie Jansson
4 Giista I'lelin
4 Gertie hlelin
7 Margareta GlavE
8 Christer Nilsson
10 fngvar Tingvall
11 Sture Jagaeus
L4 Ulf Strandberg

Dessutom hade fullnakter fiir nedanstEende inl6nnats:

Krokgrdnd 4 John Bengtsson
4 Barbro Bengtsson
5 Nils E Brod€n
9 Jan Bergknut

Sillgriind 2 Rose Ronander
4 Per Christiansson
39 Carl-Gustav Lindstriin
39 Carola Hannah
47 Viveca Gustafsson
47 Eva Fredriksson

llgriind 10 Birgitta Tingvall
11 Ulf Jagaues
11 Annika Jagaeus
14 Lena Strandnark



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFONPNTNC

KALLELSE

Styrelsen fiir Gyllerdds samftillighetsftirening kallar till ordinarie st?imma

tisdagen den 26 mars 2002_kl. 19.00 hos S<iderbergs, Mdllel2igevtigen.
Obs! - Andrad dag o. ny lokal.

Frirslag till dagordning

1. Stiimman dppnas och niirvarolista uppriittas (OBS! - krav pn fullmakt)
2. Val av ordftirande fiir stiimman
3. Val av sekreterare och tvi justeringsmiin/kvinnor

A 4. Faststiillande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsiints i tid
6. Styrelsens verksamhetsberdttelse ftr 61 2001 (Bil. 1)

7. Resultat- och balansr?ikning ftir 61 2001 (ingir i Bil. l)
8. Revisionsberiittelse ftr 61 2001 (Bil. 2)
9. Fraga om ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir verksamhetsiret 2001
10. Arvode ftir styrelse och revisorer ftir ir 200I (styr. ftreslir att arv. ej utgir)
1 1. Styrelsens fiirslag till verksamhetsplan ftir 6ren 2002-2006 (Bil.3)
12. Styrelsen ftirslag till budget flor 61 2002 (Bil.4)
13. Styrelsens ftirslag till medlemsavgift ftr 61 2002 (Bil.4)
14. Faststiillande av debiteringsl?ingd och 2igarfiirteckning (Bil. 5)
15. Val av styrelse ft)r ir 2002 - Valberedningens ft)rslag biliigges (Bil.6)

- val av ordftirande
- val av tvi ordinarie styrelseledamd,ter
- val av en styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor och suppleant ftir denne
17.Yal av valberedning
18. Ovriga frigor

- Friga om stadgeiindring (iindringsftirslag biliigges, bil. 7). Styrelsen ftireslir gi
anormg.

- Information om enkiiten betr. TV-kanaler m.m.
19. Tid och plats ftir tillgiinglighet av stiimmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstiilles medlemmarna under april manad)
20. Mcitets avslutande

Fdreningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Mrille 2002-02-26

STYRELSEN Sju bilagor + fullmaktsformuliir



Bil. 7

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

PM

Ang. ev. stadgeflndringar.

Nu giillande stadgar registrerades av liinsstyrelsen 1975-03-07.De har diirefter ej
varit fiiremfll fiir nfigon iindring.

Fiiljande $$ biir/kan indras:

s11

Nuvarande lydelse

Fiireningens riikenskapsperiod
omfattar tiden 1 ianuari -
31 december.

Ordinarie stflmma skall irlig-
en hillas under mars minad pi
tid och plats som styrelsen be-
stiimmer. Styrelsen kan niir den
finner erforderligt utlysa extra
stiimma.

Medlem kan genom motion viicka
fiirslag rdrande ftireningens verk-
samhet. Motion, som skall behand-
las pi ordinarie stflmma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under
ianuari minad. Infiir extra stflmma
meddelar styrelsen tid ftir avgivan-
de av motion.

Fdreslagen lydelse

Fiireningens riikenskapsperiod
omfattar tiden L april - 31 mars.

Ordinarie stiimma skall flrligen
hillas senast under iuni mflnad
pi tid platso som styrelsen be-
stiimmer.
Styrelsen kan .............stiimma.

Medlem kan genom verk-
samhet. Motion, som skall ......
.... senast under mars minad.
Infiir extra stflmma
motion.

$12

s14

Fiir beslut om iindring av fiireningens stadgar fordras minst 2/3 av de avgivna
rdsterna.

2002-02-26ruS
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Garngrdnd 1

Gdma inf6rskaffa Canal + och dven engelsl</svensk MTV

Garngrdnd 14

Saknar en kanal som visar golf (Viasat ex.)

Garngrdnd 15
Kan man fA engelsk eller nordisk MTV i stdllet for tysk ?

Garngrdnd 2
Dom som dr kryssade som dalig bildkvalit6 iir inbland .. inte alltid

Garngrdnd 5
Hvoqliqt f rAnsett kommentarer:
Euidsfort, svensk, dansk, engelskt tal samtidigt-
CNN och Eurosport skiftade kanal- helt plotsligt

Korkgriind 11

Vi saknar tvA stationer enl. ovan samt att flera ligger pA andra frelcvenser. Dessutom har man tagit.bott
enqetski MTV och Cartoon Network (DA man ejlar hiinsyntill " Den kommande generationen")Hade
det-varit ekonomisk genomforbart skulle en filmkanal legat pA onskelistan.
RTL kan viejfA in, TV 5 euroPe likasa

Krokgrdnd 1

Discovery vill vi ha kvar . De andra satellitkanalerna bryr vi oss inte mycket om.

Krokgrdnd 10
TY2 dr ibland borta flera daqar i strdck
Xvatiien pa tV g ocfr Kanais dr urdAlig. Kan. overhuvudtaget inte se nAgra filmer pA dessa kanaler.
Bilden iii mork och konstig. Detta mAste Atgdrdas.

Krokgrdnd 12
6nskan: Viasat sport

Krokgrdnd 13
SvAft att siAlv stdlla in kanaler pe TV och video. Sist jag gick igenom alla missade jag Discovery. Jag
fdrstAr ej eira noteringar om "station".
Forutonisvensk TV2 som dr ojdmn, dr de flesta mottagningar bra.

Krokgrdnd 5
Eurosport int. foredrar eng. kommentatorer. Onskvdrt Canal + och viasat spott

Krokgrdnd 7
Ser oiirna att de tVska och den franska forsvinner till formAn for kanaler typ Discovery, National
Geo6graphic, teknikkanal etc.
fUOrk bild TV 3 och MTV, TV 5 europe helkass.

Sillgriind 13
RTL + bytes mot Z-TV
MTV, tysk bytes mot nordisk eller engelsk

Sillgrdnd 15
Dansk TV 2 usel kvalit6



' Sillgrdnd 17
Saknar BBC World och TVE.
Obs Vi har inte kunnat fA in franska TV 5 den senaste tiden !

Sillgrdnd 39
Onskvdrt: Canal + och viasat sport

Sillgrdnd 47
Eurosporl gdrna med svensk kommentator dA utbudet finns.

Sillgriind 51

Cartoon network vill vi ha. De tyska och franska kanalerna kan slopas helt. Ev. utbyte av tysk MTV till
nordisk MTV.

Sillgrdnd 8

^ Vi borde ha svensk MTV eller Z-TV

Sillgrdnd 9
Bra utbud !

^ Algrdnd 1

Vi dr nojda, men fdrgerna dr dAliga pA TV3 och kanal 5.

Algrdnd 11

Det bor mAnga golfare i Gyllerod, vilka i likhet med mig onskar sig en golfkanal, tex viasat sport.

Algrdnd 13
TV 2 har inte fungerat ett par gAnger i sommar.

Algrdnd 14
Vi onskar en bra filmkanal - Ev. TV1000/Canal + ??
Ovriga onskemAl: BBC World o. (ev.) Viasat Spot1.

@ha!
Algriind I
MTV, RTL, TV 5 Europe - OK om dom forsvinner.
Resterande bor vara kvar.
Bra om man kan fA info om vilka kombinationer som dr mojliga och vilket ovrigt utbud som finns.
TV 3 lite for mork bild.
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Animal planet

BBC World

CNBC

Discovery

DTU 7

Eurosport

Eurosport News

EuroNews

Hallmark

History Chanel

Kanal 5'

MCM

National GeograPhic

Nickelodeon

Playboy TV

Travel Channel

TV 1 000

CINEMA

TV3 Sverige"

TV6 Nature/Action

w8

VH1

Viasat Sport

nv

Horisonlell Conax

Tenestra

&
G
ffi
s&

6:.;
gl
9.. I

*.::
EE

Naturprogram

Nyheter

Nyheter

TeknikN etenskap

Minoritetskanal

09:00-01 :00 11,229

10 timmar

18 timmar '12,476

24 timmar 12,303

20 timmar 12,597

24 timmar 11,977
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07:00-02:30 'l 1,309

24 timmar 11 ,739
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Horisontell Conax Thor lll 8.70 kr Sport

Vertikal Conax Thor lll 3.50 kr med Eurosporl Sportnyheter

Vertikal Conax Hot Bird 5 2.50 kr Nyheter

Vertikal Viaccess Sirius lll 5.00 kr Film

Vertikal Viaccess Sirius ll Ingdr i TV 8 Historia

Clear

UnderhAllning

Musik

Musik

Naturprogram

Barnprogram

Erotik

Film

Underh6llning

UnderhAllning

Nyheter

60-80 talsmusik

Sport

Underhellning

Vertikal Viaccess

Vertikal Conax

Vertikal Viaccess

Vertikal Vaaccess

Vertikal

Vertikal

Vertikal

Viaccess Sirius lll 1.95 kr Reserepotage

Viaccess Sirius lll '159.20 kr/abonnent Film

24 timmar

24 timmar

Viaccess Sirius lll 0.00 kr med TV1000

Viaccess Sirius lll 10.00 kr

Viaccess Sirius lll 6.00 kr't8:00-24:00 11,577

21 :00-24:00 11,823

t9:00-01:00 11,977

12,054 Vertikal

Vertikal

24 timmar '12.054 Vertrkal

Viaccess Sirius lll 6.00 kr

Viaccess Sirius lll 4.00 kr

Viaccess Sirius lll 5.50 kr

Viaccess Sirius lll 4.00 kr

hlp://www.spa.sa/kanal€r.hlml

24 timmar 12,054 Vertikal
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RTt TV 5:80/r:50'- 5:80/1:50x

sat 1 5:80/1:50'1 5:80/1:50{
Sky News 3:60 3:60

Sirdwest 5:80/1.:50r 5:80/1:50*
TCM 5:- 8:-
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Travel Channel 4:50 5:20
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TV 4 0:- Ej
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GYLLERODS SA}IFALLIGHETSFOREWTNE

protokolr f6rt vid ordinarie f6reningsstamma 2003-03-25-

$1006oPPNANDEAVSTAMMANocHwAnvaRoLISTA

ulf strandmark hiilsade samtliga viilkomna och forklarade
stSmman 6ppnad. NSrvarande medlernmar redovj-sas i bil' 1'

S 1OO? VAL AV ORDFORANDE FOR STAMMAN

'a TiI1 ordf6rande f6r stanunan valdes Ulf Strandmark'

i

s 1oO8 VAL Av SEKRETERARE OCH TVA JUSTERINGSMAN/KVINNOR

TillsekreterarevaldeslngridEriksson.Ti}I
justeringskvinnor valdes Astrid christiansson och Gunilla
KIang

S 1OO9 FASTSTAT,T,ENOE AV DAGORDNING

stiimman faststiillde dagordningen enligt kallelsen'

S 1O1O FRAGAN OM KALLELSE OCH STADGEENLIGA HANDLINGAR

UTSANTS I TID

Stiimman f6rklarades stadgeenligt utlyst'

s 1011 sryRELsENs vERKsAMHETsBEnArrsLsn rOn An 2002

Ordforanden hiilsade nya medlemmar viilkomna och orienterade om

syfte och mening med samfiilligheten. Vidare orj-enterade
ordf6randen om avgivna yttranden under Aret och informerade om

aktueltt liige samt gick igenom verksamhetsberiittelsen som

utsdnts med kallelsen'

I samband med genomgangen framfordes synpunkter av

G$sta l{e1in, som ansflg det angel5get att kommunen siltter
upp forbudsskyltar mot genomfart vid de nya vagarna i

".*rarrighetens 
ndromrade (melLan vita Byn och

samfiillighetens vdstra griins) .

Gunnar Gustafsson, som meddelade att den gemensanma

stegen iter air upphiingd pA Sillgr5nd 5 '



-AstridChristiansson,somframfOrdednskemAlomatt
stigen pa kommunens mark mellan Baers och Edstr6ms r6js'
ordforanden kontaktar Kaj Ling pa kommunen f6r diskussion
om ansvarsfrAgan.

verksamhetsberSttelsen godktndes av stSmman och lades tilt
handlingarna.

s)'oI2RESULTAT-ocHBALANSRAKNINGroR2002

Kassoren gick igenom resultat- och balansrakning som sants ut
med kallelsen. Dessa godkandes av stSrunan och lades titl
handlingarna.

S 1013 REVISIONSBERATTELSE TOR AR 2AO2

Revisionsber6ttelsen, som utsilnts med kallelsen, godkandes och

lades titl handlingarna.

S 1.014 ANSVARSFRIHET TOR STYRELSEN TOR AR 2AO2

Stilmman faststiillde resultat- och balansr$kning samt beviljade
styrelsen ansvarsfrihet f6r Ar 2002'

S 1015 ARvoDE TILL STYRELSE OCH REvISORER rOR AR 2002

styrelsens forslag att inga arvoden skulle utga till styrelse
och revisorer godkiindes av stSmman'

S 1016 STYRELSENS ToRSLAG TILL FORNYELSE- OCH UNDERHALLSPLAN

roR AREN 2003-2007

Ordf$randen redogjorde f6r den f$rnyelse- och underhAllsplan
som sSnts ut med kallelsen. Synpunkter framfordes frAn

- Gunnar Gustafsson, som fdreslog att Lennart Svensson fir
iuppdragattbekAmpagrAsochogriissomtriingerigenom
asfalten PA gAngstigarna.

S 1017 STYRELSENS FORSLAG TILL BUDGET OCH MEDLEMSAVGIFT FOR

An zooe

Kassoren redogjorde f6r det budgetforslag som sants ut :ned

kallelsen. Synpunkter framf6rdes frAn



-TorstenJohansson'sommenadeattmanbordeundersokaom
Skandiabanken m6jligen kunde erbjuda h6gre riinta pA

kapitaletdndenbanksamf5llighetenanlitaridag.
- G6sta welin, som betonade att det inte iir samfiillighetens

ambitioner att gA med stor vinst och yrkade pA att
stdmman godkanner det forslag till avgiftssiinkning som

Svaret iir att ingenting hiinder'

ordforanden informerade om de kontakter styrelsen haft med

Nordea.

vidare orienterade ordforanden om resultatet av uppdraget tiII
styrelsen vid f6rra Arsm6tet, att unders$ka kostnader f6r TV-

utsiindningarna samt efterh6ra medlemmarnas onskemal
betriiffande TV-utbud. Resultatet visade att fastigheterna inom

samfalligheten i stort sett har det kanalutbud som

efterfrAgas.

;Efter avsLutad diskussion bes16t st6mman anta budgetf6rslaget'
samt den f$reblagna siinkningen av medlemsavgiften till 1600

krlfastighet f6r budgetaret 2003. Forfallodag iir den 31 maj

2003.

S 1017 DEBITERINGSL}|NGD OCH AGARFORTECKNING

stiimman godkiinde uppriittad debiteringslilngd och
Sgarforteckning. Debitering faststalld enligt forslag-

S ]-018 VAL AV STYRELSE FOR AR 2OO3

f6religger-
- Gunnar Gustafsson,

siindningar uPPhOr

Stiimman val,de:
TiI1 ordf6rande
Ti11 styrelseledamot
Ti11 styrelseledamot
Ti11 styrelseledamot

S 1019 VAL AV REVISOR OCH

Stimman valde:
Ti]l ordinarie revisor
Titl revisorssuPPleant

som undrade vad som hiinder dA analoga
tilt f6rmAn f6r digitala siindningar'

Ulf Strandmark, omval
Lennie Jansson, omval
Ingrid S. Eriksson, omval
Tove Stenberg, omval

REVISORSSUPPLEANT TON AN 2OO3

Cecilia Gullberg-Mrintzi-ng, omval
UIla Steen, omval.



S ].020 VAL AV VALBEREDNING FOR AR 2OO3

Stiimman valde:
TiIl ordf6rande och
sammankatLande Christer Nilsson' nyval
TiIl ledamot Anna-Greta Svensson' omval

ordforanden tackade avgtende sture Jagaeus f6r manga ars
f6rtjdnstfulLt arbete inom valberedningen'

s tozL ovnroe rnAcon

o Diskuterades rn6jligheten att tillsitta en arbetsgrupp med

uppdragetattf6ljautvecklingeninomomrSdet
distribution av TV-kanaler, f6r att ha en erfarenhetsbas
dendagcentral-TVanlAggningenupph6ratcfungera.
Synpunkter framf6rdes frAn

- ulta steen, som framh61l att det 6r viktigt att ta
tillvara de kunskaper som kan finnas hos de nytillkomna
fastighetsAgarna,

- Gunnar Gustafsson, meddelade att nagon har harjat pa
parkeringsplatsen och att besked h6rom borde ges ti11

: VAgf6reningen.
o Ordforanilen meddelade att kommunen har en overenskommelse

med Hamnf6reningen angAende sk6tseln av
parkeringsplatsen. Ordforanden tar upp fragan med Kaj
Ling, H6ganiis kommun.

o Fjoldrets picknick pA Gr6ningen kommer att upprepas i Ar.
samma tid - kl 15.00 pt Midsommardagen. Ytterlj.gare
information 16mnas lEngre fram.

S LO22 MOTETS AVSLUTANDE

Styrelsen tackades med en varn applAd, f$r gott arbete under
Aret som gAtt.

Ordforanden tackade dilrefter fdr visat intresse och avslutade
stdmman.

Vid protokollet 2003-03-25

."-/ -', f f ..
' ,/t '*rJ I Kn/tfti^'z

rng/ia s. Eriksson
/

4



Bilaga 1

Forteckning 6ver nirvarande vid ordinarie sta@a , 2OO3-O3'25

ned G1'llerods Samfatlighetsforening

Garngrdnd 2 Gunilla Klang
1 Kj eJ-1 Larsson

10 John Erik Ljung
11 Ingrid Eriksson
12 Anna-Greta Svensson

Krokgriind 2 Fredrik Nordin
72 Stiq Svensson

Sillgriind 1 Henrik Orw6n
4 Astrid Christiansson

41 Gunnar Gustafsson
49 Torsten Johansson

Algr:ind 1 Ull-a Steen
2 Inger Bring
3 Lennie Jansson
4 Gosta Welin
4 Gertie Wel-in

10 Ingvar Tingvall
11 Sture Jagaeus
14 Lena Strandmark
14 Ulf Strandmark

Dessutom hade ful-lmakter fdr nedanstAende inldmnats:

Garngrdnd

Krokgriind

4 Elisabeth Sddergren

12 Astrid Svensson

Sillgriind 1 Carina Orw6n
4 Per Christiansson

45 Folke Persson
41 Eva Fredriksson
41 Viveca Gustafsson

Algrand 11 Annika Jagaeus
11 UIf Jagaeus



GYLLEROD S SAMFALLIGHETSFORENING

KALLELSE

Styrelsen ftr Gyllerdds samfiillighetsforening kallar till ordinarie stiimma
tisdagen den 25 mars 2003 kl. 19.00 hos Sriderbergs, Mdlleliigeviigen.

Fdrslag till daqordning

1. Stiimman dppnas och niirvarolista uppriittas (OBS! - krav pi fullmakt)
2. Val av ordftrande ftir stiimman
3. Val av sekreterare och tvi justeringsmiin/kvinnor
4. Faststiillande av dagordning
5. Fragan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsiints i tid
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse for ir 2002 (Bil. 1)
7 . Resultat- och balansriikning ftir 61 2002 (ingtr i Bil. 1)
8. Revisionsberiittelse ftir ir 2002 (Bil.2)
9. Friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen ftr verksamhetsiret 2002
10. Arvode ftir styrelse och revisorer ftir tr 2002 (styr. ftireslir att arv. ej utgir)
I l. Styrelsens ftirslag till verksamhetsplan ftir aren 2003-2007 (Bil.3)
12. Styrelsen ftirslag till budget f<ir ar 2003 (Bil. 4)
13. Styrelsens ftirslag till medlemsavgift ft)r flr 2003 (Bil. 4)
14. Faststiillande av debiteringsltingd och dgarftirteckning (Bil. 5)
15. Val av styrelse ftir 61 2003 - Valberedningens ft)rslag bil2igges (Bil.6)

- val av ordftirande
- val av tvi ordinarie styrelseledamriter
- val av en styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor och suppleant ltir denne
17.Yal av valberednins
18. Ovriga fr6gor
19. Tid och plats ftir tillgtinglighet av stiimmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstiilles medlemmarnrund". april minad)
20. M<itets avslutande

Fcireningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Mcille i februari 2003

STYRELSEN

Sex bilagor + fullmaktsformuliir



GYLLEROOS SAM FALLIG H ETSTORTU UC

Protokoll fort vid ordinarie foreninqsstdmma 2004-03-28.

S r 023 OpprunruoE Av STAMMA ocH ltARvnRollsrA

Ulf Strandmark hilsade samtliga vilkomna och f6rklarade stiimman 6ppnad.
Nirvarande medlemmar redovisas i bilaga l.

s 1024 vAL AV ORDFoRANDE FoR STAMMAN

Till ordforande fdr stimman valdes Ulf Strandmark.

s r 02s vAL AV SEKRETERARE OCH TVAJUSTERINCSMAN

Till sekreterare valdes Tove Stenberg.
Tilljusteringsmin valdes Lars Steen och Gunnar Gustafsson.

s r 026 FASTSTALLANDE AV DACORDNING

Stimman faststdllde dagordningen enligt kallelsen.

s 1027 FRACAN OM KALLELSE OCH STADGEENLTGA HANDLINGAR UTSANTS I

TID

Stimman fdrklarades stadgeenligt utlyst.

5 I028 STYRELSENS VERKSAMHETSBERATTELSE FOR AR 2003

Verksamhetsberdttelsen, som utsants med kallelsen, gicks igenom.

I samband med genomgAngen framfordes synpunkter av foljande:

" Ulf Strandmark, som ansig att det skett en forblttring av ogrisbekdmpning
kring 6ar och torg i omridet sedan irsskiftet.
" Christer Nilsson, medlem i M6lle Vdgforenings styrelse, informerade om att
man i ir satsat pengar pi just Gyllerodsomridet och tror att det ir viktigt att
samtal fors mellan Vdgforeningen och samfilligheten si man hittar en form
for markunderhill som passar bida.
Den 26 april klockan 18.30 hiller M6lle Vigf|rening irsmote och
samfillighetens medlemmar uppmanas delta. Christer Nilsson anser att det



vore bra med fler Gyllerddsbor i Vigf6reningens styrelse som tillvaratar vira
i ntressen.
" Lennie Jansson, informerade att storningar pi tv-utsindningarna i vinter
bland annat kan ha berott pA tung blotsnd pi parabolantennen. En borste
kommer hdngas vid parabolen si att vem som helst kan gi dit och sopa bort
snon.
Fler och fler kanaler blir digitala vilket innebdr att samfdlligheten si
sminingom kommer behdva investera I5-20000 kronor i ny utrustning.
Tv3 kommer bli digital i april-maj i ir och medfor fdrhoppningsvis att bilden
pi tv2 blir bittre.
I nufdget gir ungefdr 7OO kronor av medlemsavgiften per hushill och ir till
parabolantennen, vilket blir en minadskostnad pi ungefir 60 kronor.
Vill man skaffa egen parabolantenn tir det viktigt att tanka pi placeringen si
att den inte stor grannarna.
" Ulf Strandmark tackade Lennie Jansson for allt arbete han lagt ned i "w-
huset" under det gingna iret.

Verksamhetsberittelsen godkindes av stiimman och lades till handlingarna.

s r 029 RESULTAT- OCH BALANSRAKNING FOR AR 2003

Kassor Lennie Jansson gick igenom resultat- och balansrdkning som sints ut
med kallelsen. Denna godkdndes av stamman och lades till handlingarna.

s r 030 REVTSToNSBERATTELSE FoR AR 2003

Revisionsberittelsen, som utsants med kallelsen, godkdndes och lades till
handlingarna.

s r 03 r ANSVARSFRIHET FOR SWRELSEN 2003

Stimman faststillde resultat- och balansrikning samt beviljade styrelsen
ansvarsfrihet fdr ir 2003.

5 r 032 ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER FoR AR 2003

Styrelsens fdrslag att inga arvoden skulle utgi till styrelsen och revisorer
godkdndes av stamman.
Beldning i form av restaurantbesdk till styrelsen godkdndes av stamman.

5 1033 STYRELSENS FoRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FoR AREN 2004-2008

Ordf6randen redogjorde for den verksamhetsplan som siints ut med
kallelsen.



s I034 SWRELSENS FoRSLAC TILL BUDGET OCH MEDLEMSAVGIFT FoR AR

2AO4

Kassoren redogjorde for det budgetforslag som sints ut med kallelsen.
Stamman godkinde styrelsens budgetfdrslag fdr 2004 och dirmed
faststdlldes medlemsavgiften fdr detta ir med 1600 kronor.

s r035 DEBITERINGSLANGD OCH AGARFoRTECKNING

Stimman godklnde upprittad debiteringslingd och igarf6neckning.
Debitering faststdlld enligt fdrslag.

s l 036 vAL AV STYRELSE FoR AR 2004

Stlmman valde:
Till ordfdrande Elisabeth (Lisa) Axdorph, nyval
Till styrelseledamot Lennie Jansson, omval
Till styrelseledamot Ingrid Eriksson, omval
Till styrelseledamot Tove Stenberg, omval

s l 03 7 VALAV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT FoR An ZOO+

Sdmman valde:
Till ordinarie revisor Cecilia Gullberg-Mtintzing, omval
Till revisorssuppleant Ulla Steen, omval

s 1038 vAL AV VALBEREDNING FoR AR 2004

stamman valde:
Till ordforande och sammankallande Christer Nilsson, omval
Till ledamot Anna-Greta Svensson, omval

s r 039 ovRlcR FRAGOR

" Styrelsen lade fram f6rslag om att bygga ut samfdllighetens lekplats med
rutschbana och eventuellt ytterligare lekredskap.
Lena Strandmark informerade att Molle Byfdrening iskat pengar frin
kommunen f6r upprustning av lekplatsen pi 6ngen bakom Mcillehus men fitt
avslag varf6r nigon renovering inte ir att vdnta for tillfAllet.
Sramman bif6ll styrelsens f6rslag pi att avsdtta 50 000 kronor till utbyggnad
av samfillighetens lekplats.
Styrelsen fir fria hdnder att k6pa utrustning och ordna med montering.



" Beslut togs om att aven i ir fortsitta festligheterna pi Gr6ningen pi
midsommardagen. Information om detta limnas ldngre fram.

s 1040 STAMMoPROTOKOLL

Stammoprotokollet frin irsmotet kommer finnas tl.llga.lgllgt,ho^s 5ekfeterare
Insrid .riik'rs!. 

-(op 
i oR D I $IE+RgfrTftETRURF*^$B}l[oFXflBoIAiFtr* F.R

sAi,iitfcA--nrot-rmunn MED I NB

An 2004,

5 r 04r MoTETS AVSLUTANDE

Ulf Strandmark, som avgir som ordforande efter fem ir, avtackades med
giva och en varm applid.

Ordforanden tackade ddrefter for visat intresse och avslutade stdmman.

Vid protokollet 2004-03-28

r). ,

r lt,{o \[il.t".bgr,t,
Tove Stenberg (-

Justeras



Bilaga I

F<itreckning eiver nirvarande vid ordinarie
samfil I ig hetsfiire n i ng

stimma, 2OO4-O3-28, med GYllerdds

Garngrind

Krokgrind

Sillgrind

Algrdnd

Dessutom

Krokgrind

Sillgrind

4 Elisabeth S6dergren
6 Lars-Erik Johansson
l0 Erik Ljung
l2 Anna-Creta Svensson
I 5 Tove Stenberg

2 Fredrik Nordin
l0 Lisa Axdorph
l2 Stig Svensson

I Carina Onrven
I Henrik Orwen
2 Nils Romander
2 Rose Romander
4 Per Christiansson
4 Astrid Christiansson
8 Inger Arbman Smith

25 Charlotte Baer
4l Staffan Gribel
4l Charlotte Lund
47 Gunnar Gustafsson
5l Cecilia Muntzing

I Lars Steen
I Ulla Steen
3 Lennie Jansson
8 Christer Nilsson
I Sture Jagaeus
4 Lena Strandmark
4 Ulf Strandmark

hade fullmakter f6r nedanstiende inlimnats:

2 Mona Nordin
9Jan Bergknut

l2 Astrid Svensson

47 Viveca Custadsson
47 Eva Fredriksson
49 Torsten Johansson

I I AnnikaJagaeus
I I Ulf Jagaeus

Algrind



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Kallelsen till irsmote t&.!.q .1..... saknas.
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