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Styrelsens berHttelse
fiir verksamhetsiret
1987

' Styrelse och revisorer

, Sedan stHmman i mars fiirra Sret har styretsen sett ut s3 her:

Christer Nilsson Algrlind 8 ordfiirande
Valborg Billow Sillgr?ind 17 kassiir
Ronny Klang GarngrHnd 2 sekreteraretr- Ingalisa Jaqaeus Algr?ind 11 suppteant

Ordfiiranden och kasstiren har tecknat firman tillsammans.

Cecitia Gullberg-Miintzing, Sillgriind 51, har reviderat v8ra rdkenskaper.

Fiireninqen^har stadgeenligt hellit en ordinarie stiimma (tggS-Og-t9) och styretsen
har haft tv5 protokollfiirda sammantrliden. Dessemetlan har styrelsens ledam6ter
haft informella kontakter fiir att liisa akuta problem.

Fiirvaltning

Fiireningens verksamhet styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om fiirvaltning av samfHl-
ligheter. Fastighetsbildningsmyndigheten och l6nsstyrelsens lantmHterienhet har stBtt
titt tjHnst med r3d angSende tolkning av denna lag.

SamfEil I i ghetens omfattning

Denna 5r ofiir5ndrad sedan bildandet: 7.282 m2 mark samt en centratantennantHggning
ftir ljudradio och television.

Av marken utgiires 587 m2 av lekplatser med sandt8dor och lekredskap 900 m2 av
buskage, 4.270 m2 au grHsmattor samt 1.525 m2 av asfattbelagda ytor i form av ptaner
runt lekplatserna med ging- och cykelstigar inom omrSdet.

Allt detta ligs till lika delar av fiireningens 73 medlemmar.

' Skiitseln av samfHllighetens mark

Den fortliipande skiitseln av markytorna har liksom tidigare 3r p3 entreprenad handhafts
av Gatukontorets parkfiirvaltning i Hiiqanais kommun.

Skiitsel av centralantennanlHggningen

Alltsedan fiireningen iivertog centratanlSggningen har den kontinuerliga skiitseln ombesiirjts
av leveranttirens ombud i Matmii, firma Antenn Etectric - pE grundval av servicekontrakt.
Den omfattar en iiversyn per 5r. DHrutiiver har firman fiirbundit sig att vid d6remellan
eventuellt uppkomna fel snarast miijligt rycka ut.
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VIKTIGT ATT KOMMA IHAG

Om Du misstHnker att fet uppstStt pB centratantennen, frSga di grannarna i samma
griind (p5 samma antennslinga), om de har samma fel. Om de har det, anmiil dB felet
tilt nSgon av styrelsens medtemmar.

Om nSgon sj?ilv rekvirerar service ftir centralantennen, men felet visar sig ligga inom
den egna fastigheten, f8r den som rekvirerat servicen sj?ilv betala samtliga kostnader

- fdr utryckningen frSn Malmii.

Ansvars- och maskinfiirsHkring har tecknats fiir centralantennanlHggningen.

EKONOMI

Fiireningens ekonomi framgir av efterfiiljande uppst?iltning.
\-z Inkasseringen av Srsavgifterna gick i stort sett bra.

Tack alla medlemmar!

Fdrfallodagen fiir Srsavgiften 1987 btir som vanlig den 30 maj.

\., Fiiljande giiller betrliffande betalning av Srsavgiften:

l"'"'"'^'lf"' il[::"' : ilirflfii *i: + ndrvnnssk.s,nad.

STEGEN

lnfiir v3rens underhSllsarbeten vilt vi meddeta att stegen finns hos Ronny Klang, Garn-
gr5nd 2.

6wigt

- lnkiip av skrivmaskin har ej skett under 1986; tas upp igen under 1987.
- Avflyttande fastighetsHgare skall meddela styrelsen niir fiirs6ljning sker.v - OSligt skiitta tekplatser. Fakturan reducerad med 2.715:-. BHttring har tovats av

Gatukontoret. I vir kommer vi att hjiilpas 3t fOr att fr5scha upp vSra tekplatser.
CentrallantennfHstet; Stgara bestiilld hos Anders Weltberg AB; skall Stgerdas under
v3ren.

\,r' - Danmarksmottagning; Antenn Electric trSller pB att kolla upp vad som kommer' att g6lla och l6mnar kostnadsfiirslag fiir mottagning av Danmark I och 2.

- Nuvarande styrelsemedlemmar kommer inte att driva fr8gan om ev installation
av parabolantenn vidare. Styretsen avser att redovisa sina synpunkter pi Srsmiitet.
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Stvrelsens berlittelse
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Stlnelse och revisorer

Sedan stHmman i mars fiirra Sret har r;tyretsen sett ut s3 hgr:

Christer Nilsson AlgrHnd 8 ordfdrande
Valborg Billow Sillgrlind 17 kassdr
Ronny Klang Garngrlind 2 sekreterare
Ingalisa Jagaeus Algrlind 11 suppleant

Ordf6randen och kassdren har tecknat firman tillsammans.

Cecilia Gullberg-M0ntzing, Sitlgriind !il, har reviderat vira rHkenskaper.

Fdreningen har stadgeenligt hellit en ordinarie stHmma (1987-03-30) och styrelsen
har haft ett protokollfiirt sammantrlide. Dessemellan har styrelsens ledamdter
haft informella kontakter fdr att l6sa ,rkuta problem.

Fdrvaltning

Fdreningens verksamhet styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om fdrvaltning av samf?il-
ligheter. Fastighetsbildningsmyndigheten och llinsstyrelsens lantmdterienhet har stltt
till tjiinst med r8d angSende totkning av denna tag.

Samfllllighetens omfattning

Denna lir ofdriindrad sedan bitdandet: 7.282 m2 mark samt en centralantennanlHggning
fiir liudradio och television.

Av marken utgdres 587 m2 av lekplatger med sandlSdor och lekredskap 900 m2 av
buskage, 4.270 m2 avgrHsmattor samt 1.525 m2 av asfattbetagda ytor iform av
planer runt lekplatserna med gtng- och cykelstigar inom omrSdet.

Allt detta iiges till lika delar av fdreningens 73 medlemmar.

Skdtseln av samfHllig[rctens mark

Den fortldpande skdtsetn av markytorna har liksom tidigare 3r pB entreprenad handhafts
av Gatukontorets parkfdrvaltning i Htiganiis kommun.

Skdtsel av centralantennanl6ggningen

Alltsedan fdreningen iivertog centralantennanlliggningen har den kontinuerliga skdtseln
ombesiirits av teverantdrens ombud i Italm6, firma Antenn Electric - p3 grundval av service-
kontrakt. Den omfattar en dversyn per 3r. Diirutdver har firman fdrbundit sig att vid
dliremellan eventuellt uppkomna fel ::",arast miiiligt rycka ut.
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VIKTIGT ATT KOMMA IHAG

Om Du misstHnker att fet uppstStt p3 centralantennen, frSga d3 grannarna i samma
grtind (p3 samma antennstinga), om de har samma fel. Om de har det, anmHl a3 felet
titl n8gon av styrelsens medtemmar.

Om nSgon sjiilv rekvirerar service f6r centralantennen, men felet visar sig ligga inom
den egna fastigheten, f8r den som rekvirerat servicen sjiilv betata samtliga kostnader
fdr utryckningen frSn Matm6.

Ansvars- och maskinfiirsiikring har tecknats f6r centralantennanlHggningen.

EKONOMI

Fiireningens ekonomi framg8r av efte:"fdljande uppstiittning.
lnkasseringen av Srsavgifterna gick i stort sett bra.
Tack alla medlemmar!

Fiirfallodagen fdr Srsavgiften 1988 blir som vanligt den 30 mai.

F6liande glitler betrliffande betalning av Srsavgiften:

Betalning sker fdre 30 majrr rr i iunirr I' i iulirr It dlirefter

= Srsavgift
= trsavgift + 50:-
= Srsavgift + 100:-
= Srsavgift + 100:- + indrivningskostnad

STEGEN

lnfdr v8rens underhSllsarbeten vilt vi meddeta att stegen finns hos Ronny Klang,
Garngr6nd 2.



UPPDATERING AV CENTRALANTENN + NY MAST KOSTAR

CA 6s000:-. FINANSIERING AV DETTA DISKUTERAS PA

ARsu6rer.

MALNINGSARBETET PA LEKPLATSERNA BLEV KLART I

FJOL. ETT STORT TACK TILL DE 10 FAMILJERNA SOM

STALLDE UPP.

UNDER 1988 ANLITAR VI KOMMUNEN ENBART FOR

VINTERVAGHALLNING OC H GRASKLIPPNING (6.2T5:-)

MOT NORMALT (25OOO:-). VI HOPPAS PA STOR ANSLUTNING

VID KLIPPNING AV VILDROSOR OCH DYL UNDER ARET.

vAl u6rr PA ARstu6rer.

STYRELSEN
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Sty'else och revisorer

Sedan stemman i mars fiirra Sret har styretsen sett ut s3 her:

Styrelsens berHttelse
fiir verksamhetsSret
1989
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Nils Olsson
Valborg Billow
Christer Nilsson
lngalisa Jagaeus

Sillgriind
Sillgriind
Algriind
Algriind

41
17

I
11

ordfiirande
kassdr
sekreterare
suppleant

Ordf6randen och kass6ren har tecknat firman tillsammans.

Cecilia Gullberg-Mlintzing, Sillgrlind 51, har reviderat v8ra rHkenskaper.

Fiireningen har stadgeenligt hSltit en ordinarie stHmma (1989-03-28) samt tv8 extra
stHmmor (1989-09-27, 1989-l t-09). Styrelsen har haft fem protokollfdrda
sammantrdden. Dessemellan har styrelsens ledamiiter haft informella kontakter.

Fiirualtning

Fdreningens verksamhet styrs av en tvingande l"g, SFL, lagen om fdrvaltning av
samflilligheter. Fastighetsbi ldningsmyndigheten och liinsstyretsens lantmHterienhet
har stStt till tiiinst med r8d angSende tolkning av denna lag.

Samfliil I ighetem omfattning

Denna 5r ofiirlindrad sedan bitdandet: 7.282 m2 mark samt en centralantennanlHggning
f6r ljudradio och television.
Av marken utgdres 587 m2 av tekplatser med sandlSdor och lekredskap 900 m2 av

buskage, 4.270 m2 av gr5smattor samt 1.525 m2 av asfattbelagda ytor i form av planer

runt lekplatserna med gSngr och cykelstigar inom omrSdet. Allt detta liges titl tika

delar av fiireningens 73 medlemmar.

Sktitseln av samfHllighetem mark

Under 1989 har Gatukontorets parkfiirvaltning i Hdganlis haft hand om skiitseln. Vi
har emellertid icke varit niijda med resultatet och efter fiirhandlingar har Gatukontoret
gStt med p3 att reducera det offererade priset 26.100:- med 50 %.

Ftir att prdv3 en ny entrepreniir fiir sndrdjning, sk6tsel av grlismattor, hHckar,
lekplatser, vir- och hdststiidning har vi trliffat avtal med Tommy Jarnmark,
TJ-TriidgSrdsservice, fiir en provperiod om 3 m3nader - februari-april. Om vi lir
ndjda och SrsstHmman beslutar om utgiften, f8r han fortsHtta resten av i 990.

TJ-Triidg8rdsservice Stager sig ocksS fiir medtemmarna atta stags tr5dgsrds- och
snickeriarbeten med 15 % rabatt pB giillande priser f n 155:-/tim iesp 180:-/tim vid
maskinarbete.

Centralantenrr och parabolanl5ggrring

De b8da paraboterna monterades och togs i bruk i-god tid fiire julhetgen. Apparatboden
Hr provisorisk och ersHttes av en permanent s8dan placerad iister om parabolerna
i mlnadsskiftet mars/aprit.
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Centralantennens mast har spruckit och ersdttes med en ny under v8ren. Kostnaden
hiirfiir rymmes inom parabolkostnaderna.

Servicen fiir antenn och parabolanliiggning kommer att skiitas av Lindgrens Tete-
och Antennsystem i Angelholm. Kvarvirande stiirningar p3 TV-mottagningin kommer
att Stg5rdas av entreprendren i samarbete med v8i Tekniska kommittd. Om dessa
stdrningar beror p3 att fastighetsHgaren gjort egna kompletterande kabeldragningar
m8ste Stgerderna bekostas av denne.

.A. vtKTtcT ATT KOMMA tHAc

Om Du misstdnker att fel uppstStt p3 centralantennen och parabolen, frSga da
grannarna i samma gr?ind (pi samma antennslinga), om de har samma fel. Om de
har det, anmiit dB felet till nSgon av styrelsens medlemmar.

Om nSgon siiilv rekvirerar service, men felet visar sig ligga inom den egna fastigheten,
f8r den som rekvirerat servicen sjiitv betala samttiga iostnaAer fiir utryckningen.

Ansvars- och maskinfiirsiikring har tecknats.

EKONOMI

SamfHltighetens ekonomi framg8r av f6ljande uppst5ltning. Av Srets 6verskott
33.290:99 kommer 12.7502- att anv5ndas till extraamortering av det tidigare lSnet r X/
och resten att f6ras till fonderade medel. Dessa medel biir kallas Fiirnyelsefond,
eftersom det 5r tekniska anordningar, som Samfiilligheten i huvudsak har hand om,
och dessa mSste f6rr etter senare bytas ut.

F6rfallodagen fiir Srsavgiften 1990 blir som vanligt den 30 maj.

X/ ll.OlO fiir kommunens skdtsel av omr&det lgTg
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Styrelse och revisorer:

Sedan foregAende Arsstiimma har styrelsen

.A,t e E Andersson
Arne Medin
Valborg Billow
Ingalisa Jageus

Styrelsens beriittelse
iioer oerksamhetsdret

7990

Garngrdnd 9
Algriind 12

Sillgriind 17
Atgrand rt

haft foljande utseende:

ordfrirande
sekreterare
kasscir
suppleant

revisorCeciliaGullberg-Mtintzing Sillgriind5l

Ordfcirande och kassor har tillsammans tecknat firman.

Sammantriden

Fcireningen har stadgeenligt hAllit ordinarie stdmma, mars 1990. Styrelsen
har haft 3 protokollforda sammantriden och informella kontakbr for att
lcisa akuta problem.

Fiirvaltning

Fcirenin-gens verksamhet styrs av tvingande lag, SFL, lagen om fcirvaltning
av samfiilligheter. Samfiillighetens uppgift iir att fcirvalta och skrita
gemensam egendom. Samfiillighetens omfattning dr sedan bildandet
ofciriindratT 282 kvm mark samt en centralantennanliiggning frir ljudradio
och television.

A-v- .marken_utgcirs 587 kvm av lekplatser med sandlAdor och lekredskap,
900 kvm av buskage, 4270 kvm av griismattor samt 1.525 kvm av
asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna samt gang- och
cykelstigar inom omrAdet (omrAdets gator ingAr alltsA ej i iamfiilligheten).



Skiitseln av samfillighetens mark

Skotseln av samfdllighetens mark har utgjort verksamhetsArets stcirsta
problem. Det visade sig redan under frirsommaren att tidigare kontrakterad
entrgprencir inte kunde infria sina Ataganden. Styrelsen fick liigga ned stor
mcida pA att fcirscika fA markunderhAllet att fungera - men troti mycket tjat
och mAnga framstdllningar fullfoljde inte entrepren<iren sina Ataganden.

Styrelsen beslutade diirfcir i augusti att med omedelbar verkan befria honom
frAn sitt uppdrag. Vi inbjtid ddrefter ett antal entreprencirer att ldmna
offerter over uppdraget. Gatukontoret i kommunen, som i ett tidigare skede
skott marken men som ersatts av privat enEeprencir, ville nu intJ ldngre av
kapacitetsskdl komma ifrAga som entreprencir fcir omrAdet.

Efter offertfcirhandlingar kncits i september avtal med r. Nilssons
Anldggnings AB, (Kalmargat 50, 25251 Helsingborg).

Mot ett engAngsbelopp pA 7 a50 kr Atog sig fciretaget att Aterstiilla omrAdet i
korrekt skick igen - frimst genom ktippning av giisytor och buskage,
uppstamning av triid, ogrdsresning och sopning. Detta skedde under
sensommar och host pA tillfredsstdllande vis.

Fciretaget har Atagit sig att under 1991 mot ersdttning av 25 700 kr (inkl
moms) utfcira all skcitsel av omrAdet exkl vinterunderhAll med snorcijning
och. sandning mm. Akut sncircijning ir svArt f<ir ett foretag i Helsingborg att
uffora inom rimlig tid och diirfcjr har styrelsen varit intresserad av att finna
annan losning pA vinterunderhAllsproblemet.

Fcir vinterunderhAllet har diirf<ir istiillet avtal knutits med Mrille Golfklubb,
som mot timersdttning utfcir sncirrijning och halkbekdmpning i mAn av
behov.

styrelsen hyser nu forhoppningen, att saviil sommarunderhall som
vinterskcitsel i fortsdttningen skall kunna fungera klanderfritt.

Skiitsel av centralantennanliggning

De omfattande kompletteringsarbetena pA anldggningen har fortsatt under
Aret..Niir entreprenciren daterat upp vAri systettt, lrirua. sig detta vara
kanske oviintat bra - och det har givit utrymme fcir 2 extrJTV-kanaler (Sky
One och TV 4). Vi har nu tillgAng till inattes 12 kanaler.

Den tillfiilliga boden har ersatts med en permanent och anliiggningen dr
intrimmad pa tillfredsstdllande vis. I stort sett har budgeten rol a"-
omfattande arbetena kunnat hAllas - med utgAende reriteintiikter pA de
siirskilt frir utbyggnaden uttaxerade medlen har kostnaderna kunirat
balanseras.

Styrelsen rekommenderar samfiilligheten att uttrycka sitt varma tack till vAr
medlem Mats Strdmgren fcir det stcid och intresse som han givit den hdr



frAgan. Med stor kunskap och noggrannhet har han lotsat projektet i hamn
och fdrhoppningsvis fciljer han iirendet dven i fortsiittningen.

Ekonomi

Samfiillighetens ekonomi dr god. Trots detta foreslAr styrelsen en hrijd
medlemsavgift. Detta friimst fcir att balansera fcirviintade cikade kostnader,
som genom prishcijningar och momspAlagor kan bli kdnnbara under
rdkenskapsaret. Men aven fcir att i tid bygga upp en liten fond for en
fcirvdntad st<irre utgift under de kommande Aren.

Forfallodagen frir arsavgiften 1991 iir den 31 maj. Enligt tidigare
stiimmobeslut giiller fcir betalningen fciljande:

Om betalningen sker senast 3_! maj betalas endast Arsavgiften.
30 juni betalas Arsavgift + 50 kr.

:: 31 juli betalas Arsavgift + 100 kr.
senare betalas Arsavg. + 100 kr +

indrivningskostnad.

Asfaltering av gAngar

Styrelsen har inspekterat omrAdet. Det blir allhner tydligt, att samfiilligheten
inom niira framtid mAste lAta asfaltera om i varje fall delar av vAra gAngar
och_ planer. Fcir att underl2itta detta har vi fAtt kontakt med VAgforeningen. I
anslutning till att denna fcirening utfcir underhAllsasfaltering pA omrAdets
viigal skulle vi samtidigt kunna utfcira asfaltering pA samfiilighetens
omrAde.

Trots detta samspel kommer asfalteringen att dra betydande kostnader.
Visserligen anser styrelsen i princip, att sAdana hiir underhAllsarbeten skall
finansieras i direkt anslubring till att arbetet utf<irs. Men eftersom detta
kommer att kriiva en vdsentlig upplAning vill vi fcireslA, att en viss mindre
summa Arligen fonderas fcir dndamAlet. Vi fcireslAr i foreliggande budget ett
belopp pA 6000 kr (ca 82 kr per fastighet) och avser fcireslA en nAgot hcigre
summa niista ar. Det kan lindra utgiften den dag vi maste ta den.

Eftersom synpunkten tidigare kommit upp: ur rdttvisesynpunkt kan en
fondering inte vara fel - dven de som eventuellt saljer sini h.ts ittnutt
asfalteringen kommer till stAnd har varit med om aft slita pA gAngarna!

Owiga frlgor

9 ^Stegen 
fcirvaras utmed garaget vid Christer Nilssons hus, Algriind 8.

Har nAgon 
-annan_mojlighet att hdrbiirgera stegen frir samfiilligheteis

riikning - sA blir Christer sannolikt gladt

O Lekplatserna behciver frdschas upp och avses fA ny sand till vAren.



O Man sneddar sedan omrAdets tillkomst vAra grdsmattor. Att med
fdrmaningar fA bort detta gAr nog inte. Minsta motstAndets lag rAder. Kanske
vore en rad trampstenar pA de mest utsatta stdllena att fciredra?

Fiir styrelsen

Ate g Andersson/Arne Medin
/) ,zt'\I ./r- ^ r/t

/w//'l /n4,1 \
/(-/' (/
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Stg/relse or;n.rcuisrlrcr:
Sedan foregAende Arsstiimma har styrelsen haft foljande utseende:

Ake E Andersson
Jan-Erik Persson
Gunnar Sodergren
Anders Elgqvist

Ce cilia Gullberg-Muntzing

Garngreind 9
Garngnind t
Garngr:ind 4
Sillgrrind 6

Sillgrzind 51

ordfcirande
sekreterare

kassor
suppleant

revisor

Ordforande och kassdr har tillsammans tecknat firman.

SammantTiidern
Foreningen har stadgeenligt helit ordinarie std.mma, mars rggo.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sammantriiden och informella
kontakter for att losa akuta problem.

Ebntaltrfing
llireryngens verksamhet styrs av tvingande lag, SFL, lagen om
fdrvaltning av samfeilligheter. Samfrillighetens irppgift a; att fdrvalta
99-\ stpta ge-mensam egendom. samfellighetens bmfattning eir sedan
bildandet oforiindrat 7 282 kvm mark samt en
centralantennankiggning for ljudradio och television.

4y marken utgors 587 k\,rn av lekplatser med sandlador och
Iekredskap, 9oo-lnrm av buskage, 42To Isrm av grasmattor samt
L525 krrm av asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna
sgTt^ geng- oclr -cykelstigar inom omradet (omradets gato. ingar
alltsA ej i samfailligheten).



Skdfseln au san{irlligrlrltens mark
Skotsebe av samfdllighetens mark har efter offertgirming enligt avtat
skotts T. Nilssons AnlAggnings AB, (Kalmargat 56, 252 SL
Helsingborg). Styrelsen 5r framtill nu mycket nojd med skotseln - for
forsta gAngen pA kinge har vi inte haft anledning att klaga pA en
entreprenor eller hans arbete. Om onskemAl frAn vAr sida framfdrts
har de snabbt Atg:irdats.

Foretaget har efter offertgiwring Atagit sig att dven under 1992 utfora
all sommarskotsel av omrAdet.

For vinterunderhAllet har avtal knutits med Mcille Golfklubb. som
mot timers:ittning utfor snorojning och halkbekeimpning i mAn av
behov.

Skdfset cN @ntnalentenrrcrnldggrfing
Kompletteringsarbetena pA anlaggningen har fortsatt under 6ret.
Ytterligare en ny kanal, Screensport, har tillkommit. Vi har nu
UllgAng till inalles 13 kanaler.

I stort sett har budgeten for de omfattande arbetena kunnat hAllas.
Styrelsen rekommenderar samfailligheten att uttrycka sitt varma tack
till vAr medlem Mats Stromgren for det st6d och intresse som han
gi"it den heir fragan. Med stor kunskap och noggrannhet har han
lopande foljt den genom Aren.

Elkonomi
Samttillighetens ekonomi iir god. Styrelsen foresldr en nAgot seinkt
medlemsavgift. I och for sig hade vi planerat att foreslA en" storre
avgiftssdnk ritlg - men under senarelid trar en ny omsteindighet dykt
upp som vi vill reseryera pengar till. Det gailler Televerkets planef pA
-at1_nvsel en s k slavsiindare i Hoganais friiatt motverka den hfliga -

bilden pA {ramst Kanal 2. Mats Stromgren redogor for detta lirende i
en sArskild inlaga.

ngfatto$a€9n fd1--arslvglften L992 iir den Bl maj. Enligt tidigare
stdmmobeslut giiller for betalningen fciljande:

om b et arnin gen s ke r s e nas t tl 
frl,i'"tgtrr'#:x;-,HlT6t*:

,, 3l juli betalas Arsavgift + f OQ kr.

indri,rningskostnad. senare betalas Srsavg' + loo kr +

e$altaing w grtngnr
styrglg-er1 har inspekterat omr6.det. Det blir alltmer tydligt, att
qalnfeittigngten inom ndra framtid mAste lAta asfalterd onii ""4" fal
delar av vAra g6ngar och planer. For att underlzitta detta har vifatt
kontakt med VAgforerungCn. I anslutning till att denna forening utfor
underhdllsasfalterin$ pA o-mrAdets vagarlkuile vi samtidigt kunna
utfora asfaltering pt s-amteillighetens 6mrAd e.



Styrelsen fcireslAr dock att vi - om samfilligheten eventuellt beslutar
satsa pA en utokad investering pe antennsidan - t v avstAr frAn
asfaltering av genguuna.

&nigfriryr
I Stegen fdrvaras utmed ga-raget vid Christer Nilssons hus,
Algraind 8.
O kkplatserna har friischats upp och fAtt ny sand och nya
sandlAdor.

Fiir styrelsen

Ake E Andersson/Jan-Erik Persson
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Sfgrrelse rchrcuisrq:
Sedan foregAende Arsstdmma har styrelsen haft foljande utseende:

Ake E Andersson
Jan-Erik Persson
Gunnar Scldergren
Anders Elgqvist

Cecilia Gullberg-Muntzing

Garngr5nd 9
Garngriind I
Garngrzind 4
Sillgrrind 6

siilgrand 51

ordforande
sekreterare

kassdr
suppleant

revisor

Ordforande och kassor har tillsammans tecknat fi.rman.

Sammantriiden
Foreningen har stadgeenligt herit ordinarie stamma, mars rgg2.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sarnmantriiden och informella
kontakter fdr att losa akuta problem.

ffintaltning
Foreningens verksamhet styrs av Mngande lag, SFL, lagen om
forvaltning av samfzilligheter. Samfiillighetens uppgift iir att forvalta
ocl: skota g^emensam egendom. Samfzillighetens bmfattning Zir sedan
bildandet ofdriindrat 7 282 krrm mark samt en
centralantennanlAggning for lj udradio och television.

4y marken utgors 587 l$rm av lekplatser med sandlAdor och
lekredskap, 9OO-lcr,rm av buskage, 4270 kr,rm av gr5smattor samt
r525 krrm av asfallt'elagda ytor i form av planer runt lekplatserna

"3Tq 
geng- oclr _cykelstigar inom omrAdel {omrAdets gator ingAr

alltsA ej i samf:illigheten).

Stdtseln at; samfiill@heffils mark
Skotseln av samfdllighetens mark har efter offertgiwring enligt avtal
skotts av T. Nilssons Ankiggnings AB, (Kalmargat-bo, z6z st"



Helsingbor$. Styrelsen zir nojd med skotseln - den har utforts eniigt
dverenskommelsen och onskemAl frAn vAr sida har i regel snabbt
tillgodosetts.

Foretaget har efter offertgivning Atagit sig att riven under 1993 utfora
all sommarskotsel av omrAdet.

For vinterunderhAllet har avtal knutits med Rolf Julin mfl, som mot
timersAttning (2OO krlfim) utfdr snorojning och halkbekimpning i
mAn av behov.

Skdtsel au @ntnalcafiennanl6ggrfing
Kompletteringsarbetena pA ankiggningen har fortsatt under 6ret.
Ddremot har den beslutade komplettering, som fdljer den nya
slavseindaren i Hogantis, dnnu inte utforts - av det enkla skrilet att
uppforandet av slavsd.ndaren fordrojts. Televerket berdknas nu fA
arbetet utJort under vAren. Den nya slavsdndaren eliminerar
forhoppningsvis problemen med v6r delvis dAliga Tv-bild.

I budgeten for i993 ingar bl a under 1992 reserverade medel for
ovanstAend e utbyggnad.

Styrelsen rekommenderar samfziJligheten att uttrycka sitt varma tack
till vAr medlem Mats Strdmgren for det arbete han personligen
lAgger ned pA vAr TV-anliggning. Han har under det gAngna Aret
sparat foreningen Atskilliga tusenlappar genom sina ingripanden.

Elkonomi
Samfiillighetens ekonomi rir god. Med hiinsyn till de om nAgra Ar
nodvrindiga asfalteringsarbetena p6" omrAdet, vill Styrelsen att
foreningen till sitt forfogande fortsatt har en viss slant fonderad och
foreslAr for den skull infor 1993 oforAndrad medlemsavgift.

Fdrfallodagen fdr Arsavgiften 1993 dr den I juni. Enligt tidigare
stAmmobeslut griller for betalningen foljande:

o m b etarningen s ker s e nast 
tt"rf i!$a'":F3.a; r 

-9 til.l juli betalas Arsavgift * 199 kt.
senare betalas 6rsavg. + IOO kr +

indrirmingskostnad.

Asfaltning w gdng r
styrelsen har inspekterat omradet. Det blir alltmer tydligt, att
samfiilligheten inom ndra framtid mAste lAta asfaltera i varje fall delar
av vara gangar och planer. situationen dr inte alldeles aku{ - men
frAgan mAste Atgairdas under de ndrmaste Aren.

Styrelsen foreslAr att vi forst genomfor ombyggnadsarbetena i TV-
anlf,ggningen. Ddrefter forbereder vi asfalteringsarbetena allrahelst i
samarbete med Vzigforeningen i samband med-
kompletteringsarbeten pA gatorna inom omrAdet.



Bangfudsolmrdd,et
Som tidigare meddelats har Samfiilligheten under 1992 tagit upp
den gamla frAgan om en uppfr:ischning av banvallsomrAdet med
tillhorande framdragning av belysning till .Gyllerdd. En kommitte
bestAende av Gdran Christenson, Ingemar Larsson och Mats
Stromgren har utarbetat ett forslag, som vi vidarebefordrat tilI
kommunen. Tekniska Niimnden har meddelat, att arbetena med
belysning och uppsnyggning av omrAdet ltiggs in i 1994 Ars budget.

Sfatironsomrdd,et
Under senare ar har Styretsen lagt ned mycket tid och arbete pA att i
olika omgengar utarbeta remissvar i frAgan om den kommunala
planutformningen for StationsomrAdet i Molle. Vi har protesterat
mot den foreslagna genomfartsleden, mot den hoga
exploateringsgraden med bl a tvAvAningshus och mot att den
foreslagna nybebyggelsen lagts for niira fastigheterna pA Gyllerod.
Den sista punkten foranledde planansvariga att iindra sitt fdrslag och
bredda den fria ytan mot Gyllerodsbebyggelsen. I owigt har vAra
synpunkter inte beaktats.

Under ett gemensamt mote med.Byforeningen, Viigforeningen, Molle
Hamn Ekon foren., Pensioniirsforeningen och Samfiilligheten
beslutades att den nya stadplanen for stationsomrAdet skulle
overklagas hos kinsstyrelsen. I gemensam skrivelse (febr 93) har
overklagande skett,

(htrigefiTgpr
I Stegen forvaras utmed ga-raget vid Christer Nilssons hus,
AlgrAnd 8.
O Lekplatserna har frdschats upp, mdLlats om och reparerats.

Ftir styrelsen

Ake E Andersson/Jan-Erik Persson
/Gunnar Sodergren/Anders Elgkvist
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Garngriind 9
sitlgriind 6
Garngriind 4
Krokgriind 12

Silgrend 51

utseende:

ordfdrande
sekreterare

kassor
suppleant

revlsor
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Sfg/r€lse ehtafiss:
Sedan fdregAende ArsstAmma har styrelsen ha-ft fofande

Ake E Andersson
Anders Elgqvist
Gunnar S6dergren
Astrid Svensson

Ce cilia Gullberg-Muntzing

Ordforande och kassor har tillsammans tecknat firman.

Sammanffiden s
Forenlngen har stadgeenUgt hAllit ordinarle std.mma, mars 1992.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sammantriden och informella
kontakter fdr att ldsa akuta problem.

Ftinvalfrfing
Fdreningens verksamhet styrs av Mngande lag, SFL, lagen om
forvaltnireg av samfElligheter. Samfeilliglretens uppgift iir att f<irvalta
och skdta gemensam egendom. Samfemghetens omfattnlng dr sedan
bildandet ofdrrindrat 7 282 kym mark samt en
centralantennanlaiggning for lJudradio och television.

Av marken utgdrs 587 lcsm av lekplatser med sandlAdor och
lekredskap, 9OO }cvm av buskage, 4270 lnrm av griismattor samt
L525 kvm av asfaltbelagda ytor i form av planer nrnt lekplatserna
sqmt geng- oclr cykelstigar inom omrAdet (omrAdets gator hger
alltsA eJ I samfilligheten).

Stcdtseln at wnfdl@hetms mlrrk
Skotseln av samfillighetens mark har efter offertgivnrng entigt avtat
skdtts av T. Nilssons Anlaggnings AB. styrelsen rir noJdmed sk6tseln
- den har utfbrts enltgt dverenskommelse och onskemet frAn vAr sida



har i regg! snabbt tllgodosetts. samftilligheten har anlednlng tacka
Torgny Nilsson fdr flera fus gott samarbete.

Under hosten har nya offerter lagits in frAn intresserade
entreprenorer. Detta har resulterat i att styrelsen har knutlt kontakt
med en ny entreprenor, som Atngit sig att svara fdr bade sommar-
och vtnterunderhAll Ull betydlfgt liigre kostnad iin tldlgare. Den nye
entreprenoren iir vAr egen medlem Chrlster Nllsson som i samarbete
med friimst stna soner avser klara uppgifterna.

Slcdfsel et @nfrta,Iantewrrrnldggning
Mrrdre Justertngar samt underh6ll av anlaggntngen har pAgAtt under
Aret. D:iremot har den beslutade kompletterlng,-som foler den nya
slavsdndzrren i Hdganiis, fortfarande inte utforts - av det enkla skilet
att uppftirandet av slavsiindaren fordrdJts ytterligare. Televerket har
dnnu inte meddelat, nAr arbetet kommer att genomforas. Den nya
slavsiindaren avses elimlnera problemen med vAr delvis dAliga TV-
blld.

Under den gAngna hdsten har en del foreindriregar i
prograryutbudet skett - nya kan komma. Bl a har Discovery Wrirr
forvandlats ttll betalkanal och iir diirfdr trete llingre tilganeh! for oss.

I budgeten fdr f 994 kvarstAr de under Lgg2 octr f gg3
reserverade medlen, 37 OOO kronor, fdr ovanstAende utbyggnad.

Styrelsen rekommenderar sarnfiilhgheten att Atertgen uttrycka
sltt varma tack ttll v6r medlem Mats Strdmgren for det arbete han
personltgen lfigger ned pa var TV-anleggning. Han har under det
gAngna Aret sparat fdreningen Atskilliga-tusenlappar genom stna
ingripanden.

A{altaing an gdngsr
Det blir alltmer tydligt, att samfzilligheten inom ndra framtid mAste
lAta asfaltera i varje fall delar av gAngar och planer. Situailonen dr
inte alldeles akut - men frAgan mAste Atgiirdas under de narmaste
aren. En del lagningsarbeten har giorts under det gangna dret i
anslutnlng till arbeten utforda av vd.gforenlngen. vi hoppas att aven t
fortsiittnlngen-krrnna samarbeta med vaigfdreningen i denna frAga.
Kantskiirning blir ocksA nddviindig att utf6ra.

Xlipprlfing an hilckarna
Under det gAngna Aret har st5nelsen lAflt klippa ned merparten av
de-gemelgapt-forvaltade Rosa Rugosa-hickarna - en atgaid som vi
enlig-t tradgArdsexpertis borde gtort lAngt tidlgare. vl hdppas nu att
resultatet blir bra och att hrickarna i fortsiittr:tngen med nagot tAtare
mellanrum blir ordentligt beskurna. I lopande entreprendrslvtal
ingar den sedvanliga friseringen av hacki.rna i sid- octr trolateo.

Stcf,ionsomr&det
Under senare At h"{ St5rrelsen lagt n9d mycket tld och arbete pA att t
olka omgangar utarbeta remissvar i fragan om den kommunald
planutformnnsen fdr StationsomrAdet itvtOlle. Vi har protesterat bl a
mot den fdreslagna genomfartsleden och mot den hcigi
explo{qfngsgraden med bl a tvAvAningshus.

Tlllsammans -med Byforeningen, -vdgfdrentngen och M6lle
Hamn Ekon foren. har vi overklagat den nfa stadsflanen fdr



staflons omrAdet hos Liinsstyrelsen. Liinsstyrelsen har dock avslagtt
dessa dverklaganden.

PArcAirl-:ingar
Kassdren har Udigare lyckats reducera Samfeillighetens
fdrsiikrtngskostnader rejiilt. VAr medlem TorbJorn Kjeill har i
samarbete med styrelsen vdrderat moJligheterna att fA vAra
individuella hem- och villafdrsiilcringar lfure genom nAn form av
gruppforsiikrfng. Hans slutsats iir att sA tnte tycks bh fallet. Bland
intagna offerter tAg Iinsfdrsiikringar biist UU. Vi ber att fA tacka
TorbJorn fdr vdrderingen.

Ekotwmi
Samfafighetens ekonomi rir god. Med hiinsyn til behov av vlssa
asfalteringsarbeten pA omrAdet och till ev nya lrrav som kan stflIlas
pA vAr TV-antenn, vill Styrelsen att fdreningen till sitt fdrfogande
fortsatt har en viss slant fonderad utover den redan reserverade
fonden for antennutbyggnaden.

Emellertid har de sndfria vintrarna, god ekonomisk
hushAllning, Mats Stromgrens sjdlvuppoffrande arbete och det nya
entreprenorsavtalet med Christer Nilsson suunmtrntaget den effekten,
att Styrelsen trots fonderingen nu vill foreslA en kraftig s€inknfng av
medlemsavgiften frAn hittf[svarande 89O kr Ull 75O h.

Med derura sdnkning har Arsavgiften gradvts sdnkts med 24O
kr frAn utgAngsliiget 99O kr 199f . Under mellantiden har vi kunnat
rusta upp vAra arilaggningar och bygsa upp fonderade medel fdr att
mota fdrutsedda investeringsbehov.

Forfallodagen for Arsavgiften 1994 ?ir den I juni. Enligt tidigare
stzimmobeslut giiller for betalningen frifande:

omuetatlinsenskersena"fi.ff g3-tri?13:1,trr;1.ff 
F.

,, 3l Juli betalas Arsavgift * lgg kr.
senare betalas Arsavg. + IOO kr +

indrtrmingskostnad.

AniWfirnryr
I Stegen forvaras utmed garaget vid Christer Nilssons hus,
Algrend 8.
O Ett antal gyllerodare deltog i strandstAdningen fdregAende
sorunar, vilket noteras med tacksamhet. Fler fAr gdrna stiilla upp
nd.sta gAng det beger sig.
o Manga av oss - styrelsen inte undantagfen - dr daliga pa att halla
stenleiggninguuna utanf6r husen snygga. Allskons griis och skriip
qrisspryder stenldggningen utanfor vAra hus. IAt oss gemensamt
skiirpa oss pA den punktent

Fiir styrelsen

Ake E Andersson/Anders Elgqvist
/ Gunnar Sodergfen/Astrid Svensson



G:T,LERODS SAMFJILLIGIIETSFORTNING

Stgrelsens beriittelse
iiu er aerlcs o;mhlets&ret

79!r4

S8'rlse rclnrcuisplwr:
Sedan foregAende Arsstiimma har styrelsen haft fii[ande utseende:

Ake E Andersson
Anders Elgqvist
Gunnar Sddergren
Asfid Svensson

Ce cilia Gullberg-Muntzxrg

Garngriind 9
SiUgriind 6
Garngriind 4
Krokgriind 12

Si[griind 51

ordf<irande
sekreterare

kass<ir
suppleant

revisor

Ordfdrande och kassdr har tillsamm€uls tecknat ftrman.

Sammanffiden
F6reningen har stadgeenhgt helit ordinarie stAmma, mars 1994.
Styrelsen har haft 3 protokollfdrda sammantrflden och informella
kontalcter fdr att l6sa ahuta problem.

n6raalfrfing
Fdrentngens verksamhet styrs av Mngande lag, SFL, lagen om
f<irvaltnxrg av samf€illigheter. Samfiillighetens uppgift iir att f<irvalta
och sk6ta gemensam egendom. Samfallighetens omfattning iir sedan
bildandet ofdriindrat 7 282 kvm mark samt en
centralantennanliiggnhg fdr ludradio och television.

Av marken utgdrs 587 kvm av lekplatser med sandlAdor och
lelrredskap, 9OO lnrm av buskage, 4270 lcvm av griismattor samt
L525 kr,/m av asfaltbelagda ytor I form av planer runt lekplatserna
samt gAng- och cykelstigar inom omrAdet (omrAdets gator hger
alltsA eJ I samfiilligheten).

Skdtseln u wn{llllighetrlns mark
Sk<ltseln av samfiillighetens mark har efter offertgivning enligt avtal
skdtts av vAr medlem Christer Nilsson & Sdner. Styrelsen dr mycket
noJd med skritseln - den har utforts enligt overenskommelse och



onskemAl frAn v6r sida har i regel snabbt ttllgodosetts.
Samfallgheten har anledning tacka Christer och hans poJkar fdr gott
samarbete.

Fdr att fdrenkla vtntervtighAllningen pA Samfiillighetens mark
har under innevarande vintersd.song en mindre sndslunga inkopts av
samfiilligheten.

Skdtset q, oenfrrrl(mterurru,illiggning
Mtndre Justeringar samt underhAll av anlAggntngen har pAgAtt under
fuet. Dessutom har kompletteringar, som fdlt anlaggandet av den
nya slavsAndaren i H6ganEi.s, utforts. Den nya slavsdndaren har i stort
elimireerat problemen med vAr tidigare delvis dAliga Tv-bild.

Styrelsen rekommenderar samfiilligheten att Atertgen uttrycka
sitt varma tack till vAr medlem Mats Strdmgfen fdr det arbete han
personltgen lAgger ned pA vAr gemensamma TV-anlAggning. Han har
under det gAngna Aren sparat fdreningen Atskilliga tusenlappar
genom sina insatser.

Stofipregrmrdd lt
Under nArmast fdregAende Ar har Styrelsen utarbetat remlssvar I
frAgan om den kommunala planutformningen fdr StationsomrAdet t
Mdlle. Vl har protesterat bl a mot den fdreslagna genomfartsleden
och mot den hdga erploateringsgraden med bl a tvAvAntngshus.
Tlllsammans med andra fdreningar i byn har vl dverklagat den nya
stadsplanen fdr stationsomrAdet hos Regeringen.

E;lanwmi
Samfiillighetens ekonomi iir god. Visserligen gav 1994 Ars
balansriikntng ett underskott pA 681 kronor - men detta beror pA att
vi 1994 iintligen kunde genomfdra det sedan liinge planerade
ombyggnadsarbetet pA parabolniitet.

De sndfrta vintrarna, god ekonomisk hushAllning, Mats
Str6mgrens sJiilvuppoffrande arbete och det nya entreprentirsavtalet
med Christer Nilsson har sammantaget den effekten, att
driftskostnaderna under senare Ar minskat. Vl har diirfgenom kunnat
bygga upp ett betydande eget kapital samtidigt som vl gfadvis kunnat
s€inka Arsavgiften. Dessutom har vi kunnat rusta upp vAra
anHggningar.

Man kan g[veMs ifrAgasiitta om vi skall ytterligare sdnka
irsavglften, som JAmfdrelsevis nog kan betecknas som lAg, pA
bekostnad av det egna kapitalet. A andra sidan kan man befara, att
den liinge uppskJutna om-asfalteringen av vAra gengstrgar lr en
tlckande ekonomisk bomb. Den avgAende styrelsen vill diirfdr
rekommendera of<iriindrad medlemsavgift.

Fdrfallodagen fbr Arsavgiften f995 iir den I Juni. Enligt tidigare
stiimmobeslut giiller fdr betalningen f6!ande:

o* o" o::rn$en sker senast trl.Hj'J.".tr 
:EqLffiT.q{E

3f Juh betalas Arsavgift + lOO lrr.
" senare betalas Arsavg. + IOO lrr +

indrivniregskostnad.



dtf#finry
I Stegen fdrvaras utmed garaget vid Chrlster Nilssons hus,
Algriind 8.
O MAnga av oss - stSnelsen inte undantagen - dr dAliga pA att hAlla
stenliiggningarna utanfdr husen snygga. Allsk<ins Sfiis och skriip
misspryder stenliiggningen utanfdr vAra hus. Stora syndare dr
dessvirre en del av de icke-Aretmntboende gyllerddarna. IAt oss
gemenstrmt skiirpa oss pA den punkten!

Fiir styrelsen

Ake E Andersson/Anders Elgqvist
/ Gunnar S<idergren/Astrid Svensson



STYRELSENS BERATTELSE 6VSN VERKSAMHETSARET 1995.

Styrel-se och revisorer.
Sedan f6regiende Srsstdmma har styrelsen haft f61-jande utseende:

Per Christiansson Sillgriind 4 Ordf6rande
Anders Elgqvist Sil-l-griind 6 Sekreterare
Torbjdrn Kjiill- Krokgriind 8 Kass6r
Astrj-d Svensson Krokgriind 12 Suppleant
Cecil-ia t"lijntzing-Gul-lberg Si1l-griind 51 Revisor
Inger Arbman Smith Si1-lgriind 8 Revisorsuppleant

Sammantriiden.

Fdreningen har stadgeenligt hallit ordinarj-e stiimma i mars 1995.
\/ Styrelsen har haft tre protokollf6rda sammantr5den och dessutom

informel-l-a kontakter f6r att 16sa akuta probl-em.

Forvaltning.
\/ Fdreningen fdrval-tar en 61 1g75 bil.dad gemensamhetsanl5ggning

omfattande 7282 kvm mark samt en centralantennanldggning fbr
1-judradio och tel.evision.

Samfellighetens mark.

Sk6tseln av samflillighetens mark har liksom fdregiende 3r varit
utlZimnad pB entreprenad ti11 vAr medlem Christer Nilsson med 56-
ner, som pE ett fdrtjilnstful-Lt siitt genomfort sina uppgifter.
Samfii1ligheten tackar Christer och hans ooJkar fdr deras posi-ti-
va engagemanE.

Under Sret har sandl-Sdorna vid lekplatserna rensats och biinkarna
blivit m5l-ade. Borttagning av mossa och sopning pi gingvdgarna
har gjorts.

v Vissa partier av Eingviigarna iir skadade i asfaltbeliiEgningen.
Skadorna best3r av spnickbild.ning i de flesta fal.l orsakad av
under bel.dggninEen intriingande rdtter fn8n roshiickarna. Atgiirder
kriivs. En Stgiird kan vara att permanent avlligsna asfal-tbel5gg-
ningen och l-6ta g5ngvZigen bli en grusg3ngviig. Christer Nilsson\/ har fatt i uppdrag att hugga upp och avl-Zigsna asfaltenr cd 60
kvm, pE g&ngviigen runt s6dra 1ekpl-atsen. En al.ternativ Stgara
6r att nyasfaltera skadade parti-er.

Antingen man viil-jer den ena elJ.er den andra StgH.rden 6n det
f6renat med stora kostnader. Enllgt expertis iir cirkakostnaden
per kvm fdn nlzasfal-tering 100:- kronor och f6r upphugrgning 50:-
Livsl-?ingrden vid nyasfaltering uppskattas ti1.1- 10 6r.

' Centra I aritennan 1 iiggni ngen .

En del-kostnad f0r antennskdtseln 5r 1994 (14 255:- kronor) har
utan att kostnaden fdrutsetts i 1 995-3rs budget dnd6 belastat
denna.



ombyggnaden av nrottegnlngsutnustningen f6r TV har givit nigotbiittre mottaEningsf6rhsll-anden i de markburna kanaierna - dockej hel-t bra. Tel-evenket E6r md.tningar f6r att fastst?i1l-a orsa-kerna ti1]- bristerna - t.ex. vandrande linjer - och skall_ juste-
ra siindaren. F6reningen han genom omblzggnaden gjort a1l_t somnormalt kriivs f6n god mottagrning" Kriivs ytterligare j-nsatser Hransvaret reJ.everkets, som kommer att uppvaktas i frigan av f6re-ni-ngen. FOr Stkomst til.l- TV 3-utbudet travs framgent en komplet-tering med ett s.k, rtrl.knov6gstruvud i centralantennen. Styrelsenhar hos LITAS AB best6l-l.t ett dylikt mikrov5gshuvud tii-l- en kost-nad av 7500:- kronor inkl_. moms.

r omr&det Garngriind, Krokgniind och norra del-en av Sillgr5nd harunder vintern fdnekomrnit stdrni-ngar i TV-mottagningen. Orsakenhar varit fel i en fdrstdnkare. En utbytesforsiiirkire Hr provi-soriskt instal-l-erad och kommen att ersiittas med en ny permanentf6rstdrkare. Kostnaden inkl-, anbete och moms dr ca z-oob:- kro-nor, som faktureras 1996.

F6reningen iiger central"antennanl-Ziggningen med distributj-onskab-
-1.r. F6reningen tigen kablanna fnam-t.o.m. antennuttagen inne ihusen. Kabl.arna utomhus Zin vadlisolerade och l.2icker inte, medaninomhuskablarna 1.6cker. r,lickande TV-kab]_ar ger stdrningar it.ex- flygets korununikationer. Styrel-sen anser att det dr f6re-ningens skyl.dighet att i vanje hui byta ut f6rdelningsdosor,kabrar och antennuttag tir1 ett icke l-dckande systeml utbytes-kostnaden per trus med tvh antennuttag iir ca 1300:- kronor.

TY. "!9yaet pi GyL1en6dsomnddet omfattar idag 14 o1j_ka kanat-er.Hittill-s har inga abonnemangsavgifter utdvei avgiften til-lsveriges Tel-evision betal.ats. En1-igt upphovsrdtf.slagen har TV-kanalerna riitt att ta betal-t f6r sina i]linster. ranatbol_agenintensifierar anbetet med att fd betal_t iiven fr3n sm& mottag-ni-ngsenheter som Gy11er6d. f bilaga visas kostnadsbil_den f6ioLika kanaLer:.

M61le StationsonrSde.

Foreningen har beretts ti11fHl.l_e att til_1 regeringen yttra sig
om det 6verklagade detal-jp1anef6rs1-aget f6r trlOffe-stalionsomr$-de. Se bil"aga.

Styrel-sen
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Mil jo-och naturresursde;nrtementet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande over vad HoganAs kornnun anfort den L2/5 1995 i fr6ga
on Gyllerods samfSllighetsforenings overklagande av detaljplan
for lvlblle stationsqnrAde i Hogan5s konrnun. Dnr 94/935/9.

Konrrn:nen har redovisat sina skHl for att kqnrmnen inte skall
vara huvudman for vAghAllningen inorn plananr8det. Sqn sHrskilda
skAI Aberopas endast att det finns en vdgforening i lurclle sedan

1965 och att kcnrnunen vill bibeh8lla en huvudrnan for allmAnna

ytor och undvika en uppdelning av huvudnnnnaskapet.

Gylleri:ds samfHllighetsforening anser i likhet med kqrrnunen att
huvudrnannaskapet for vHghAllningen inorn samh5llet inte skall
uppdelas.Samfellighetsforeningen anser nHmligen att !!o11e

samh5lle och andra samhdllen inqn konrnunenrvilka planerats for
hel8rsboende, i forsta hand skal1 ha kcnrnunen som huvudman for
planenliga vHgar och andra allmiinna platser. I slmnerhet crn

v5garna i likhet med vad sorn 5r fallet i Molle hAller
gatustandard.

Orn samfSllighetsforeningen inte 5r felunderrdttad, onbesorjer
konmunen vdgh8llningen inqn andra dldre samhdllsbildningar
vilka tillforts kqnnunen i samband med kcnnrunreformer. otn det
forhAller sig pa det sdttet, foreligger gda skdl for ett
samlat konrnunalt huvudrnannaskap.En uppCelning av konrnunen i
ornrAden med och qnrAden utan kcnununal vdghillning inneGir, i
den nrAn vAgarna h611er ungef5r likvdrdig gatustandard, ett
avsteg fr&n den kcnrnunala likstdllighetsprincipen.

For Gyllerods samfHllighetsforening.

Adress:
c/o Elgqvist
Sillgriind 6

260 42 MOLLE

Ped Christiansson

Torbj6rn KjeIl

Anders Elgqvi




