
GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006

Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse
tisdagen den Ll januari 2006

Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2

Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA)
Ingrid S. Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Mona Nordin (MN)

\-/ Ordf6randen f6rklarar m6tet Oppnat.

S 12LT FOREGAENDE PROTOKOLL
ordforanden 15ser upp utkast till skrivelse angaende

\,./ plantering av ny hiick mellan fastigheten Sillgriind 31 och
Gr6ningen (S L207, fdregAende protokoll) - Styrelsen
tillstyrker. Protokollet godkdnns och liiggs tiII handlingarna.

S I2L2 KASSORENS RAPPORT
Investering i digital teknik, i enlighet med beslut pA
Arsmdtet (S 1052), gjordes i december til1 en kostnad av
20 630 kr. Ekonomin foller budget. Inga of6rutsedda utgifter
har fdrekommit. Samtliga Arsavgifter har nu inbetalats-

S L2L3 CENTRALANTENNANLAGGNINGEN
Diskuteras huruvida styrelsen ska foreslA Arsm6tet ytterligare
digitalisering, denna gAng av de danska kanalerna. Parabol-erna
fungerar vdl och det finns f6r ndrvarande inget behov av att
byta dessa.

S 1274 OMRADETS SKOTSEL
Farmartjdnst sk6ter sndr6jning. Inga synpunkter frAn
medlemmarna har kommit till styrelsens kdnnedom.

S 1.2T5 ANSLAGSTAVLA
Anslagstavlan kommer att placeras utanf6r familjen
Bignert/Nilssons tomt ddr denna grdnsar ti11 Sillgriind. Ingvar
Tingvall har erbjudit si-g att tillverka och siitta upp tavlan
utan kostnad f6r fdreninqen.

s 72L6 AnSuornr 2006
Beslutas att Arsmdtet hAlls s6ndagen den 19 mars, kl 15.00 pi
fyra Vanners restaurang. Arsm6teshandlingarna skall vara
medlemmarna tillhanda senasL tvA veckor innan mdtet. Underlag
till revisi-onsberdttelse ldmnas tilI revisor i borian av
februari.



s 721,1 oVRrCa rnAeOn
Beslutas att hiidanefter fOrvara gammalt arkirrmaterial i TV-
boden.

S 121,8 NASTA MOTE

Niista m6te dger rum den 13 februari, kl 19-00 hos Ingrid
Eriksson.

Ordf Oranden f drkl-arar m6tet avsl-utat.

Vid protokollet

/,f.€n^em,*
Eriksson

r-t-;r;147q- A /""f-J
Lisa Axdorph



Gyller6ds
Samfdl I i g hetsfciren i n g

Protokoll
fdrt vid Gyller6ds Samfiillig hetsfflren ings konstituerande m6te

2006 Og ig kl 10.30 efter ordinarie stdmma hos Fyra Vdnner,

Mdlleliigevdgen i M6lle

Ndrvarande dr Elisabeth Axdorph, Lennie Jansson, Mona Nordin

och Sven Stedt.

s 1219 Ordforande Elisabeth Axdorph hdlsar de ndrvarande
vdlkomna och fdrklarar mdtet 6ppnat.

S {220 Till m6tesekreterare utses Mona Nordin

S 1221Sven Stedt jiimte ordf6rande Elisabeth Axdorph utses att
justera protokollet.

S 1222 Konstituering och ftirdelning av uppdrag
Beslutas att utse Lennie Jansson till kass6r
att utse Mona Nordin till sekreterare
att utse Sven Stedt till suPPleant

S 1223 Genomging och ftirdelning av arbetsuppgfter
inom repektive uppdrag bordldiggs till n5sta mOte.

Ndsta mdte beslutas tillden 3 april kl 19.00 hos Elisabeth Axdorph

Vid protokollet , justeras , justeras

frtt-^ 7//ad+ry Q;-au.-',.." ,{.r,*'J ('-.^- \t t"
Mona Nordin Elisabeth Axdorph Sven Stedt



Gyller6ds
Samfd | | i g hetsf6re n i ng

Protokoll fdrt vid Gyllerdds Samfillighetsf<irenings-
m6te
2006 05 18
kt 18.00
hos Lisa Axdorph, Krokgrand 10

Nirvarande dr Elisbeth Axdorph (EA), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (MN)

Odf6randen f6rklarar m6tet Oppnat

S 1224 F6regiende m6tes protokoll
Protokollet kan godkdnnas och ldggas till handlingarna.

S 
,|225 Justeringsman

Sven Stedt utses att justera protokollet

Sf 226 Kass6rens rapport
Ekonomin fdljer budget. Kostnad f6r sn0r6jning 1.800 kr, utf6rd av Farmatjdnst,
tillkommer.

S 1227 Lantmiteriet
Beslutas att E A f6r uppdraget att anmdla f0rdndringen i styrelsen till Lantmdteri-
myndigheten.

51228 Omridets sk6tsel, rapport
Christer Nilsson har kontaktat Farmartjdnst och pApekat de brister som medlemmar
meddelat. Vdgforeningen i M0lle f6rldnger kontraktet med Farmartjdnst ytterligare
eft Ar och f6reslir att Gyllerods SamfdllighetsfOrening 96r det samma.
Styrelsen beslutar enligt f6rslaget.

Torqen/HAven: Vdgf6reningen kommer att salta f6r ogrdsbekdmpning

HAven:Christer Nilsson kontaktar Lennart Svensson angiende kantskdrning och
sopning med besked att detta ska genomfOras under maj mAnad.

P g a klagomAl fr6n grannar kommer Vdgf6reningen 6nyo att kontakta den fastighetsagare
som forvarar en rish6g intill banvallen. Fastighetsagaren ombeds ta bort resterande ris ocks6
fdr att grdset ska kunna klippas.

S f 229 inkomna brev
TvA brev har inkommit till styrelsen varav eft frAn Sonja och Folke Persson som meddelar
avflyttning frAn omrAdet. Inbetalningsblankett f6r Arsavgiften bifogas brevet. Styrelsen
beslutar aft
beslutar att E A fAr uppdraget att meddela Sonja och Folke Persson att komma Overens
med ny dgare om den inb6rdes f6rdelningen av Arsavgift f6r fastigheten.

Styrelsen har tidigare i brev kontaktat dgarna till fastigheten Sillgrdnd 31 angAende
den Sndring av omrAdets karakt€lr som borttagandet av hdck grdnsande till GrOningen,
innebdr. Elisabeth och Lars Kruse Sillgrdnd 31, har nu besvarat styrelsens brev med



anmodan om aterplantering av Rosa Rugosahdck.

Styrelsen beslutar att E A fAr uppdraget att tillskriva Elisabeth och Lars Kruse och tacka
f6r svar, meddela att styrelsen som tagit del av synpunkter framstdllda i brevet, inte
har for avsikt att driva drendet vidare. Styrelsen anser sig inte ha annat uppdrag dn att
varna om omrAdets karaktdr.

Fastighetsdgare som dr intresserade av att diskutera bevarandet av omr6dets karaktdr
dr vdlkomna att h6ra av sig till styrelsen.

s1230 Tv
Styrelsen beslutar att fdrs6ka hitta personer som dr intresserade av TV-utbudet och se om
det gir att bilda en W-grupp. Beslutas att awakta besked om hur det danska W-ndtet
kommer att se ut i framtiden.

S f 231 Midsommar
Beslutas att styrelsen kontaktar varandra under midsommarveckan f6r fOrdelning av
arbetsuppgifter isamband med midsommardagens picknic pA Gr6ningen.

S f 232 Ovriga flrenden
LJ har bestdllt skylt till anslagstavlan.

H0stens styrelsemdte dger rum efter beslut iaugusti.

M6tet avslutas

Vid protokollet ordf6rande justeras

Y*'.- 12*y'i,' Gu-.*.il,U *o-l aq^{
Mona Nordin Elisabeth Axdorph Sven Stedt



Gyller6ds
Samfi | | i g hetsf6ren i n g

Protokoll f6rt vid Gyllerods samfillighebforen i ngs-

m6te
2m6 09 17
kt16.00
hos Lisa AxdorPh, Krokg€nd 10

Nlrvarande ir Elisbeth Axdorph (EA), Sven Stedt (SS)

och Mona Nordin (MN)

Ordf6randen fOrklarar m6tet 6ppnat

S 1233 F6regiende m6tes prolokoll.... 
.

F.toiorrei [a]i godkdnnas ocn nggas till handlingama'

6 {234 Justeringsman
Suen St"Ot utseJatt justera protokollet

llt$#ffiTr.Hr#sflTtastignerdsare inte betatt medlemsavsiften. Arendet bevakas'

Ekonomin fOlier iOvrigt budget'

il^11? 
gm."*n har stominsar pAverkat det dlgitala markndtet TV1' T\12 och w4'

Det har konstatera* ;il;ffiI;ilastt el ;tA;irttsrtins' DAlis bildkvalitet berol qn

atmosfafiska 
"to*ing"i 

En ji 
"tt 

le"-unat av overgang frin analoga till digitala sandnrngar'

Terracom som svarar for utbyggnade-n i landet har kontaktats och hdnvisar till at utbygg-

naden inte Arftlrdig for;n-ffi;1in 2117.mitqifuf anldggningardrdrabbade pi samma

;n D.tt i vart rir danska kanabr som stor svenska'

om stomingarna inte upphor tnots utbyggnad, ftnns altemativet kanaler via satellit Detta

[rau"i 
"t.Trertid 

ytterliiire investering i vAr anlfugning'

FOresHs att tills vidare arruakta uhreckling-en. Det s6gs att stomingama framst ir ett

Fblet som uppstAr under sommafialviret'

Iborianavseptemberrepreradesdende|avdentekniskautrustningensom$rsorjer
Ganig€nd och Krokgrdnd med TV'

Diskuteras att nu inbjuda inbesserade att anmdla sitt intresse for medrrerkan i TVgruppen'

Bestub att Sven Sta;ii:li"#; i"bi"d; ;m anstas efter samrld med Lennie Jansson'

S 1237 Kootnad f6r rcnoveringav sofior
lnovarTingvall kan genomf6ra viss reparation (byte av ffidelar) samt m6lning av tre soffor

(vi? tetptacema)- Pris 3.300 kr inklusiva moms'

S 1238 Lantmiteriet
Anm6lan om andrinii styrelsen dr inl6mnad 0lloch bekrabd av Lantndteriet'

Sf239 Brev till familien Knrse
Entigt bestut i "t'r"r#i 

i',"iEttircrtVit Elisabeh ocfr Lars Kruse, angiende det uppdrag

stvrersen anser s(1 ha angaende u"u"onif,-"u ";tgdetr 
karaktir ocn meooetar att styrel-

sdn inte har f6r avsift att driva drendet vidare'



51240Ink6p av "fof'till stegen
EA meddedr att "fot' inkOpts fOr att f6rbdfrra stegens stabilitet'
Pris 500 kr.

Sl24{ Skbteeln av Gyller6d' rapport
bhrister Nilsson rappdrterar att [ennart Svensson meddelat att han inte ldngrehar m6jlighet

att ta nanO om skOidetn av Gyllerod. Farmartjdnst har tidigare fOr denna -$dnst 
ldmnat

tf;fdn i ungefgr samma priinivA som gansten nu kostai. CN avser trdffa Farmartjdnst f6r

ny f6rhandling i oktober.

S 1242 Anslagstavlan
E"staliO skyltired texten GYLLERODS SAMFAIIIGHEIkommer att settrs upp pa

anslagstavlan v 38.

S 1243 Kr{ft festen-rapport
inbjudan till sensommaiiicnic pi GrOningen h6rsammades av nigra familjer som avnjOt

medhavda krdftor itrivsam samvaro'

S 1244 Ovriga frlgor
a) F6rfrigan
ilbn gengi Nilsson boende i eft Eksjohus pA Sillgrang sof villveta vem som ansvarar fdr

fOr skOtsltn av marken mellan tastiltreteri Sillgrend I och gAngvagen mot infarten till M6lle.

Beslutas aft EA kontraktar Tekniska kontoret fOr att fA reda p6 vem som ager marken.

b) Vid f6rre ordf6rande Ulf Strandmarks-begravning
den 12 september nedlades en krans frAn fOreningen.

Ndsta m6te beslutas aga rum
tisdagen den 28 november
kt 19.00
Klokgrtnd 2 hos Mona Nordin

M6tet avslutas

Md protokollet ordf6rande justeras

/Ea-"* 1/""h 6t-.1-*t Aa,vJ a- QL"'\
Mona Nordin Elisabeth AxdorPh Sven Stedt



Gylleriids
Samfd | | i g hetsf6 ren i n g

Protokol I f6rt vid Gy I lerdds Samfiil I ig hetsfdren i n gs-
mOte
2006 11 28
kt 18.00
hos Mona Nordin Krokgrdnd 2

Nirvarande ar Elisbeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (MN)

Ordftranden f6rklarar mdtet dppnat

S 1245 Fdreglende m6tes protokoll
Vad gdller medlemsagifter kan konstateras att en fastighetsdgare inte betalt medlemsavgiften.
Beslutas att EA kontaktar vederbdrande.

Protokollet kan godk€nnas och ldggas till handlingarna.

S 1246 Justeringsman
Lennie Jansson utses att justera protokollet

S 1247 Kass6rens rapport
Ekonomin foljer budget. En innestiende osdker fordran finns som gdller tjdnst utford av Litas.

S 1248 Omridets skdtsel
Sofforna kommer att bli f€irdiga under fdrsta veckan i december.

Lekredskapen har inspekterats och inget finns att anmdrka.

DA Lennart Svensson, pA egen begdran, kommer upphdra med sk6tseln av gr6nomr6de och
gAngar,
ombeds han genom EA att iiven skriftligen avsdga sig uppdraget.

EA och Christer Nilson f6r i uppdrag att snarast kontakta Farmartjdnst och med
foretrAdare fdr foretaget gA igenom vad som beh6ver g6ras. Ddreiter skrivs ett avtal enligt for-
nyelse- och underhAllsplanen.

S1249 TV-nltet
Enligt beslut vid m6tet i september har en inbjudan till medlemmarna anslagits om medverkan
i"TV-grupp". Intresset har varit begrdnsat.

Nysnofri parabol kommer att settas upp inom kort. Den ger bdttre stabilitet for mottagning
av Discocery och Eurosportkanalerna.

S 1250 Julbrev
F6resl6s att 6rets julbrev utdver aktuell information till fastighetsdgare i Gyllerod, ska innehAlla
erbjudande om medverkan i TV-gruppen.

Beslutas att medlemmarna i drets julbrev fir en pAminnelse om m6jligheten att genom med-
verkan i W-gruppen, p6verka utbudet av tv-kanaler.

S 1251 Ovriga frigor



Vlgsalt finns att til196 f6r medlemmar hos Christer Nilsson p6 Algr€tnd.

Nya medlemmar hdlsas v6lkomna till Gyllerdds Samfdllighet.

Beslutas om irsm6te den 25 mars 2OO7.

Nista m6te beslutas dga rum
onsdagen den 7 februari
kt 19.00
Krokgrlnd t hos Sven Stedt

M6tet avslutas

Vid protokollet

l' ,/ ,il , &__7"/ 1:'l <- ,/Q cz:"

Mona Nordin

ordforande

€ *;*;\,g;.*, .&-."^0.^<
Elisabeth Axdorph



Gyllerdds
Sa mf6 | I ig hetsf6ren ing

Prctokoll f6rt vid Gylfedds Semffilliglretsf6reni ngs -
m6te
2007 0207
kt 18.00
hc Srren Stedt lfukgrdnd 1

Nirvarande dr Elis*eth Adorph (EA) Lennb Jansson (Lf), Sven Stedt (SS)
och Mona Nodin (ilN)

OrdfiEnndcn &*lrar m6tet Oppnat

S f 252 Dagodnhgen kan gto.*fiuw

I lffi Tiit jt#mrc ubos SvGn Stedt

S 1254 F6rcgfolrtlo m6lcc emO*on fm gsfrfms ocfi tlgEp fl |@nm

I tS6 *onomir*port
Lf informera om d ffienhgens kcfrnder ftlr TV*epdioner blw s$ne Ar budgeterat.

Resultatapport for 2006 (ttll)ocfi eahnsrapport (blE) deb ut ocfi lnnehdfiet rcdovisa av Lf .

Ddrefter kan Resultabapport ocfi Babrnr*r*B Eggc ffi nandnngryrs-

g {256 Anm0tet
ArsmOfreshandlirqama gas igenonr inftr*sn6ftet sorn ager rum den 25 mars kl 15.00.
EA f{r uppdraget aft kontakta Re*aurang lnl*n t6 all undensoka om det ar m$ligf ail
ha Arsmotet dar. Arsm6fteshardlingama konnner at vara fretbtretsagdm Slhanda senast
14&rgar innan nffietager rum dvs den 11 mars.

$ 1257 TV/TVgrupp
Ny parabolantenn sattes upp senhoaten 2006. Vissa st0mirqnr i mffigningfl har ktmnd
lor$bra ocfr HsOkning ha pdgrtt unffi en tid. En W{rupp dr urder biHande och
SS fer uffrag€f d vaa sarnrnankallarde ocfi rerka som styrebens kontakperson f6r
gruppen.

Gunnar Gustafsson har inkommit med brev och forfragan om W-stoming men ocksi om
biHandet av en TVgrupp.

S {258 Lennart Svensson - Famartilnst rapport
Lennart Svensson har inkommit med sin uppe€gniqg som gdlbrfrSn Mr27 dec 2006 (avtabt
dn uppsegning avser 6 m&nder). Christer Ntsson har hafr ett mdte med Farmartjdnst den
18 ianuad f0r hspektim av ornridet. Farmar{arat komrner att Hlmna offert Sr omrAdets
sk6tsel.

S {259 Nesta m6te
beslutas fra nrm den lOrdagen den 3 mars kl 15.00 hos Lisa Axdorph
Krokgrdnd 10.

t0tet avslutas

Md protokollet ordforande justeras-_r

//.,r'r- A'"'.'/; t", Q- "o,rsul"u.y'd,l,-. r-re- \ttl
Mona Nordin Elisabeth Axdorph ' Sven Stedt



Resultatrapport
Giiller perioden: 06-01-01 - 06-12-31

Gyllerods Samftilli ghetsfdrening 06-01-01 - 06-12-31

8tt /
Gylleriids Samfiillighetsfiirening

Utskriven: O7-02-O7, kl 18.32 Sida I

Perioden Procent Ackumulerat Procent

ndnnNrxcnNs INTAKTER

3010 Medlemsavgifter

Summa huvudintiikt

SUMMA T'ORENINCENS INTAKTER

UTGIFTER FOR MARKOMRADET

4000 Marksk0tsel

Summa inkcip av varor och material

SUMMA UTGIFTER FOR MARKOMRADET

OVNTCIKOSTNADER

6050 Et

6100 CentralTV-anliiggning
6103 Visningsriitt TV 3

6104 Visningsriitt CNN
6105 VisningsriittEurosport
6106 VisningsrtittDiscovery
6109 VisningsrrittCopyswede
6110 STlM-avgifter
6111 Visningsriitt + programkort Kanal 5

Summa centraltv-kostnader

6500 Kontorsmat./Medlemsutskick

Summa kontorsmateriel och trycksaker

6600 Reparation och underhill

Summa reparation och underhSll

6790 Ovriga externa tjiinster

Summa 0vriga externa tjiinster

717l Representationoch mciteskostnader

Summa ovriga f6reningskostnader

73lO Fdrsdkringar

S umma fciretagsf6rsiikri n gar

SUMMA OVRICR KOSTNADER

FINANSIELLA INTAKTBR OCH KOSTNADER

8170 Bank och PG kostnader

Summa finansiella kostnader

I16.800,00

11.6.800,00

116.800,00

-28.232,50

-?3.232,50

-?.8.232,50

100,0

100,0

100,0

-24,2

'24,2

'2412

5,5

21,9

9,8

5,1

9,0
5,6

6,1

0,1

6,5

69,6

1,2

l12

7'
3'2

I,l
1'1

3,6

316

2,4

214

81,1

116.800.00 100.0

116.800,00 100,0

116.800,00 100,0

-28.232.50 -24.2

-28.?32,50 -24,2

-28.232,50 -24,2

-6.378,00
-25.563,00

-11.44,00
-5.928,00

-10.556,00

-6.526,00
-7.150,00

-159,00

-7.62t,00
-81.305,00

-1.365,00

-1.365,00

-3.795,n
-3.795,00

-1.250,00

-1.250,00

-4.214,50

-4.214,50

-2.812,00

-2.812,00

-94.74L,50

-6.378,00 5,5

-25.563,00 2r,9
-11.44,00 9,8

-5.928,00 5,1

-10.556,00 9,0

-6.526,00 5,6

-7.150,00 6,1

-159,00 0,1

-7.621,00 6,5

-81.305,00 69,6

-586,00

-586,00

-1.365,00

-1.365,00

-3.795,00

-3.795,00

-1.250,00

-1.250,00

-4.214,50

-4.214,50

-586,00

-586,00

-2.812,00 2,4

-2.8L2,00 2,4

-94.741,50 81,1

1,2

l12

7)
312

I,l
lrl

3,6

316

0,5

0,5

0,5

0r5



Gyl lerdds Samfiil I i ghetsforening 06-01-01 - 06-12-31 Utskriven: 07-02-07, kl 18.32 Sida 2

Perioden Procent Ackumulerat Procent

SUMMA FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER

REDOVISAT RESULTAT

.586,00 0,5

-6.760,00 -5,8

-586,00

4.760,00

0'5

-5'8



4
i)41

.?

Balansrapport

Gyllertids Samf[lli ghetsfdrening 06-01-01 - 06-12-31

Gylleriids Samfiillighetsfiirening

Utskriven: O7-02-W.kl 18.32 Sida I

Periodens IB Fdrlindring Periodens UB

rrr,r.cANcln

l0l0 Kassa

1020 Postgiro

Summa kassa och bank

2390 Interimsskulder

Summa upplupna kost./fdrutbet. int.

2991 Eget kapital

Summa eget kapital

SUMMA TILLGANGAR

DIFFERENS

9.479,70
75.734,98

85.214,68

-4.566,00

-4.566,00

-80.648,68

-80.6,{8,68

0,00

0,00

-5.510,00

21.632,00

16.1?2,00

-22.882,00

-22.882,00

6.760,00

6.760,00

0,00

0,00

3.969,70

E7.366,98

101.336,68

-27.448,00

-27.448,00

-73.888,68

-73.888,68

0,00

0,00

StepOne Bokfdring nxt frin Monania Sysbm AB, utgeva I



Gyllerdds
Sa mfd l I i g hetsfci ren i n g

Protokoll
fort vid Gyller6ds Samf5llighetsf6ren ings konstituerande mote
ffi03 25 2007 kl 16.30 efter ordinarie stdmma pi restaurang lntim,
M6lle

Nirvarande dr Elisabeth Axdorph, Lennie Jansson, Mona Nordin
och Sven Stedt

S 1219 Ordforande Elisabeth Axdorph hdilsar de ndrvarande
vdlkomna och forklarar m6tet 6ppnat.

S 1220 Till mdtesekreterare utses Mona Nordin

S 1221 Sven Stedt jiimte ordforande Elisabeth Axdorph utses att
justera protokollet.

S 1222 Konstituering och f<irdelning av uppdrag
Beslutas att utse Lennie Jansson till kass6r
att utse Mona Nordin till sekreterare
att utse Sven Stedt till suppleant

S 1223 Genomging och ftirdelning av arbetsuppgfter
inom repektive uppdrag bordldggs till ndsta mdte.

Vid protokollet justeras justeras

/'/t--n-,4JrmL Gur.lc^.,^- 
^*/^-J 

C--'bL4
Mona Nordin Elisabeth Axdorph Sven Stedt



Gyllercids
Sa mfd | | i g hetsfii ren i n g

Protokoll fttrt vid Gylleriids Samfiillighetsfiirenings-
mote
2007 06 10
kt 16.00
hos Lisa Axdorph, Krokgrdnd 10, Molle

Ndrvarande dr Elisabeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (MN)

Ordfdranden f6rklarar m6tet 0ppnat

S 1260 Dagordningen kan godkinnas

S 1261 Tilljusterare utses Sven Stedt

S 1262 Fdregiende mdtes protokoll kan godkdnnas och ldggas till handlingarna

S 1263 Ekonomirapport
Inga awikelser finns att rapportera.

S 1264 TV/TV-grupp
Vissa fdrvdntade stdrningar beroende pi sommarvdrmen har konstaterats. Dessa st6rningar
kommer att visa sig s5 lange vir ndrliggande omvdrld sander analogt.

Lithas har den 9 juni bytt antenn och installerat ett kylaggregat i TV-boden f6r att h6lla
varmen ddr p6 en ldgre niv5. Han har ocksA bestdllt tvA programkort: ett kort for
satellitmottagning av SVT 1, 2 och TV 4 och ett kort for satellitmottagning av CNN, Eurosport och
Discovery. Dessutom kommer Lithas att genomfdra en mdtning av det befintliga natets kapacitet
f6r att undersOka mojligheten fOr nya kanaler.

TV-gruppen kommer att f6 uppdraget att infdr ndsta styrelsemOte i september, inkomma med en
rappon.

S 1265 Underhill
Sjllvsidda triid
Christer Nilsson kan meddela att awerkning inklusive bortforsling av tvd sjiilvsidda triid vid
GrOningens grans kommer att kosta 1.500 kr (inkl moms). Foreslis att genomfora
awerkning/bortforsling av trdden.
Beslutas enligt forslag.

Torgen
ForeslAs att Vagforeningen besprutar alla torg i GyllerOdsomr6det med Round up fdr att h6lla
ogrdset borta.
Beslutas enligt forslag.

Grdsremsan
mellan fastigheterna p6 Krokgrdnd och gAngvdgen kommer att underh6llas av Farmartjdnst 2-3
gdnger/sdsong.



Omridet mellan Gyllerdd och Vlstra Bangatan
fOrvaltas av Mdlle Viigf6rening och Farmartjanst utfdr underh6llet.

Hundrastgird
Vid Mdlle vdgf6renings irsmOte diskuterades uppfdrande av en ev hundrastg6rd vid
stationsomr6det. Intresset fdr denna anordning torde bland Gyllerddsborna inte vara
omfattande. Arendet kommer att tas upp vid byf0reningens informationsmOte.

Lekplatsen
Vid inspektion av lekplatsen den 10 juni finner styrelsen att
- sitsarna p6 gungorna b6r bytas infor ndsta sdong.
- skadade delar av staketet som omgdrdar gungorna bor ocksi bytas ut infdr ndsta sasong.

S 1266 Midsommarpicknick
Beslutas att traditionsenligt, under fdrutsdttning att vddret medger, midsommardagen
den 23 juni kl ',|5.00, fira midsommar i Gyllerdd med picknick pA Grdningen.

S 1267 Garage Sale
Intresse finns for "garagefOrsdljning" i omrAdet och f6rfrAgan har inkommit om m0ilighet
f0r berorda fastighetsdgare att fi satta ett affisch om Garage Sa/e pA Samfdllighetens
anslagstavla. Styrelsen har inget att invdnda mot avisering som kan vara av gemensamt
intresse fOr GyllerOdsbor.

S 126S Ovriga frigor
Krdftor pi Grdningen
Styrelsen avser aven i ir sammankalla till en gemensam sensommarpicknick pi Grdningen.
Denna picknick beslutas aga rum den 25 augusti kl 18.00, underfdrutsdttning attvddretsAtill6ter.

Nista mdte
beslutas aga rum den ldrdagen den 18 september kl 19.00 hos Mona Nordin pi Krokgrind 2.

Mdtet avslutas

Vid protokollet ordfdrande justeras
/;
l/- , ' t I

,1"/a2.,-/L/6/v?L\1',^ i.- A.^r^ , ( 
,,r_. \'V \,roge\f.*.. /X<-d.'vl--,) -'

Mona Nordin Elisabeth Axdorph - Sven Stedt



Gyllertids
S a m ffl lligh ets fti ren in g

Protokolt fiirt vid Gylleriids Samfiillighetsfiireningsmiite

2007 09 18

kl 19.00
hos MonaNordin Krokgrtind 2, Mdlle

Niirvarande iir Elisabeth Axdorph (EA), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)

och MonaNordin (VS{)

Ordfbranden fbrklarar mOtet dppnat

S 1269 Dagordningen kan godkiinnas

S 1270 Till justerare utses Sven Stedt

$ 1271 Fdregiende miites protokoll kan godkflnnas och Mggas till handlingarna

91272 Ekonomirapport
Farmartjiinst har debiterat Samf;illigheten fiir mycket ftir utforda tjiinster Detta kommer

att utredas. PA kontot finns 140.000 kr. Vi viintar pi att Lithas ska skicka sina fakturor.
Fdr niirvarande kan konstateras att avgifter for 6 fastigheter iir obetalda (tre anonyma" 3

obetalda). Pflminnelser har gitt ut. I dwigt finns inga awikelser.

$ 1273 Omridets skiitseVrapport
Christer Nilsson kontaktar Farmartjiinst for att piminna om:
- att lekplatsen krattas regelbundet
- Angiende griisklippningen: Antingen tas klippet bort eller sker klippning allt-
ftir siillan. Christer Nilsson kontaktar Vtigftireningen om torgen angiende Round up.

Vi awaktar kostnadsfiirslag ftir klippning av Rosa Rugosa och fiir sk<itsel av griis-

remsan liings Strdmmingen. Kostnadsfiirslag awaktas iiven ftir byte av del av staket

vid lekplatsen.

S 127 4 TV/TV-grupp/rapport
Korten iir bestiillda. F<ir att uteda om vi kan ha fler kanaler behdver ledningarna miitas.

F<irst diirefter kan vi gi vidare. Ny fiirfrngan till Leif Houghton om n?ir miitningarna
planeras iiga rum. Sven Stedt kommer att kontakta TV-gruppen.



$1275 Brev till nya husiigare
Beslutas att skicka brev till nytillkomna i samf?illigheten fiir att hii.lsa viilkommen till
v6rt fina omr6de. Brevet kan innehilla litet om omridets historik, vad medlemsavgiften
anviinds till (omridets skdtsel, TV-anlaggning..), drsmdtet i mars, ytterbelysningen och
att nyinflyttade iir viilkomna att kontakta styrelsen fiir ytterligare information.

Nflsta miite
Beslutas iiga rum den 20 november 2007 hos Elisabeth Axdorph Krokgreind 10

M<itet avslutas

2n*.- /t/&4: € *-u[-A,k,-] C $-tt
Vid protokollet ordftirande justeras



Gyllertids
S amf?illigh ets fti rening

Protokoll fiirt vid Gytleriids Samfiillighetsftirenin gs-

Miite

2007 rl 20
kI20.00
hos Lisa Axdorph Krokgriind 10, Mtille

Niirvarande iir Elisabeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ) Sven Stedt (SS)

och MonaNordin (IvS{)

Ordfiiranden ftirklarar miitet dppnat

51276 Dagordningen kan godkinnas

S 1277 Till justerare utses Sven Stedt

$ 1273 Fiiregiende mdtes protokoll kan godkiinnas och lflggas till handlingama

S 1279 Ekonomirapport
Det ekonomiska liiget i balans, enligt budget och 133.000 kr finns pi kontot. Fdr niirvarande
konstateras att avgiften fiir tvi fastigheter iir obetalda. Piminnelse har gitt ut. EA fer
uppdraget att kontakta dem det giiller. Lithas har iinnu inte skickat sin faktura.

S 1280 Omridets sk0tseUrapport
Vi awaktar offert ftir klippning av Rosa Rugosa. EA fbr uppdraget att kontakta Christer
Nilsson. EA har varit i kontakt med Ingvar Tingvall som utftirt vissa mindre reparationer.
Frir tillfiillet beh6ver inget mer gdras.

Tack riktas till Christer Nilsson som forslat bort grenar vid Hiven.

$ 1281 TV/TV-grupp/rapport genom SS

SS har kontaktat Leif Houghton. Overgingen till digital TV har gitt bra. Satellitkorten har

inte behdvt anviindas (finns i beredskap). Tv-guppens verksamhet iir vilande tills vidare. SS

kommer att kontakta Leif Houghton som i sin tur ftir TV-gruppen kontaktar Lithas
angiende ut6kningen av TV-utbudet.



S1282 Eventuell hundgird
pa n* kontaktats av Mdlle viigftirening angiende anliiggande av hundgird. Fdreningen har

fortfarande inget intresse av hundgird.

$ 1283 Ovriga frigor
Julbrev
med aktuell information till medlemmarna kommer att skrivas.

Nflsta miite
Beslutas iiga rum tisdagen den !2 februari kl 19.00 hos Lennie Jansson, Algriind 3

M6tet avslutas

Vid protokollet ordftirande justeras

z^,r t '. '/ r

G L; cu\ v L r" , \-t- oL .,, *-'
Elisabeth Axdorph

c(-t,
MonaNordin Sven Stedt



Gylleriids
Samfiillighetsfti rening
Styrelsemdte i Gyllerdds samftillighetsftirening
onsdagen den 13 februari 2008 kl. 19.00 hos Lennie Jansson

Niirvarande ?ir Elisabeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ) Sven Stedt (SS)

och MonaNordin (lvSI)

Ordfbranden ftirklarar miitet iippnat

S 12S4 Dagordningen kan godkflnnas

S 12S5 Till justerare utses LJ

$ 1236 X'6regiende mdtes protokoll kan godkiinnas och liggas till handlingarna

S 1287 Ekonomirapport
Bul*yupporten visar ca 120 000 kr i likvida medel och ett kapital pi 73.000 kr.

Resultatrapporten: Medlemsavgifterna iir betalda. SVT har tiltkommit och Eurosport iir litet

dyrare, "Overskottef' ligger ftir niirvarande pi 47.00 kr. Men Lithas har iinnu inte inkommit

med sin faktura. Med reservation alltsi ftir upplupen skuld till Lithas. Ekonomi i balans.

S 1288 Omridets skiitseVraPPort
Ny offert har inkommit fran Farmartjiinst som har kontaktats av EA. Den nya offerten som

giiller klippning av Rosa Rugosa och hamling av pilar, godkiinns.

Anna G S har kontaktat EA angiende vatten i gxaget. Samf;illigheten kan emellertid inte

ansvara fbr vatten som triinger in i garage och ev konsekvenser h?irav.

S 1289 TV-niitet
Markniitet har problem, stirskilt sommartid. Digitalt ntit via satellit th dyrt.

Diskussionen r<irande olika befintliga ftirutsiittningar ftir TV-mottagning och utbud

ftir Gyllertids samftillighet fortsiitter.

S 1290 Arsmdtet den 16 mars 2008 fiirbereds

$ 1291 Niista miite
Konstituerande mcite i samband med drsmdtet den 16 mars

Miitet avslutas

Vid protokollet

L, ) ,a t(/x'/ /sr'7'e /(.,

MonaNordin

ordfiirande

Qt-&\r;.t<.t*fpz
Elisabeth Axdorph

iusteras



' Balansrapport

Gyllerdds Samf?illi ghetsfdrening 07-01-01 - o7-r2-31

Gylleriids Samftillighetsfiirening

Utskriven: 08-02-13, kl 18.40 Sida 1

Periodens IB Fdr[ndring Periodens UB

ru,r,cAxc,rn

1010 Kassa

lO2O Postgiro

Summa kassa och bank

2390 Interimsskulder

Summa upplupna kost./fdrutbet. int.

2991 Eget kapital

Summa eget kapital

SUMMA TILLGANGAR

DIFFERENS

3.969,70
97.366,98

101.336,68

-27.449,00

-27.49,00

-73.889,68

-73.888,69

0'ffi

0'ffi

-s.098,00
25.450,00

20352,00

27.610,00

n.6t0,M

0,00

0,(x)

47.962,00

47.962,00

-1.129,30
t22.816,98

121.688,68

l62,OO

t62,OO

-73.888,68

-73.888,68

47.962,00

47.962,00

Stepone Bokfdring nxt fnin Montania System AB, utgeva I



' Resultatrapport Gyllertids Samftillighetsfiirening
Gflllerperioden: 07-01-01 - U-12-31

Gyllertjds Samfiillighetsfdrening 07-01-01 - 07-12-31 Utskriven: 08-02-13, kl 18.40 Sida I

Perioden Procent Ackumulerat Procent

ndnnxmcnNs rNrAxrnn

3010 Medlemsavgifter

Summa huvudintiikt

sUMMA pOReNtNceNs tltArreR

urcrFTER ndn tvrlnKoMRADET

4000 Markskdtsel

Summa ink6p av varor och material

SUMMA UTGIFTER FOR MARKOTTANAOTT

OVNTCI KOSTNADER

6050 El

610l svT
6lu TV4
6103 Visningsriitt TV 3

610/. Visningsriitt CNN
6105 VisningsriittEurosport
6106 VisningsriittDiscovery
6109 VisningsriittCopyswede
6l l1 Visningsriitt + programkort Kanal 5

Summa centraltv-kostnader

6500 Kontorsmat./Medlemsutskick

Summa kontorsmateriel och trycksaker

6600 Reparation och underhill

Summa reparation och underhflll

717l Representationoch moteskostnader

Summa dvriga fcireningskostnader

73lO Fcirsiikringar

Summa foretagsf6rsiikri ngar

SUMMA OVRTCR KOSTNADER

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER

8170 Bank och PG kostnader

Summa finansiella kostnader

SUMMA FINANSIELI-A INTAKTER OCH KOSTNADER

146.000,00

146.000,00

146.000,00

-29.762,50

-29.762,50

-29.762,50

-5.414,W
-2.800,00

-995,00
-14.280,00

-5.472,00

-9.854,00
-6.OU,OO

-3.621,00
-7.568,00

-56.028,00

-1.365,00

-1.365,00

-2.4?3,00

-2.4?.8,00

-4.948,00

-4.948,00

-2922,00
-2.922,00

-67.691,00

-584,50

-584,50

-584,50

146.000,00 100,0

146.000,00 100,0

t46.000,00 100,0

-29.762.50 -20.4

-29.762,50 -20,4

-29.762,50 -20,4

100,0

100,0

100,0

-20,4

'20,4

'2014

3,7

1,9

0,7
9,8

3,7

6,7
4,1
')<
\')

38,4

0,9

019

1,7

lr7

3,4

314

2,0

2rO

46,4

-1.365,00

-1.365,00

-2.428,W

-2.4?3,00

-4.948,00

-4.948,00

-2922,W
-2.922,00

-67.691,N

-584,50

-584,50

-584,50

-5.414,00 3,7

-2.800,00 1,9

-995,00 0,7

-14.280,00 9,8

-5.472,M 3,7

-9.854,00 6,7

-6.024,00 4,1

-3.62t,00 2,5

-7.568,00 5,2

-56.028,00 38,4

0,9

0'9

1,7

l17

3,4

3'4

2,0

2r0

4f.'4

o,4

o14

014

0,4

014

O'4



GylYerdds Samf?illighetsfdrening oz-ot-ot - oz-tz-gr utstriven: og-oz-t:, tt ts.4o Sida 2

Perioden Procent Ackumulerat Procent

REDOVISAT RESALTAT 47.962,00 32,9 47.962,00 32,9



Gyllerbd skottdagen O8

Kira Elisabeth!

Du och dina styrelsekamrater grir vad jag frirst6r ett fint jobb, nir det giller skOtsel och underhill av
samftlligheten. Men ni sl5ss mot samma elindiga problem, som pligat alla fiiregiende styrelser -
v6r gemensamma W-anldggning. Ingen av dina fdregingare (inkl. undertecknad) har lyckats fi nin
bra slutgihig lOsning - i sjilva verket 5r det samlade utbudet sirnre idag in fiir 3O 6r sedan! Samtidigt
har en l6ng rad medlemmar kint sig tvingade att sdtta upp egna paraboler f6r att fl tillgtng till ett
bra kanalutbud. Kanske dr du kvinnan som kan drim genom en biirjan till en ldsning pi kommande
fbreningsmiite?

I se fafi kan m6iligen detta vara ett f6rslag till handlingsplan:

H Styrelsen btirjar med att friga oss om vitiverhwudtaget skall driva en gemensam

W-anliggning eller ej? Vi kanske skall slopa den och lita varje medlem ta sitt eget
ansvar fiir sitt W-utbud - alltsi i princip att vartenda Gyller6dshus sitter upp en egen
parabol. Samtidigt sinks medlemsavgiften.

Personligen tycker jag, att detta skulle vara ett misstyckande och strida mot den fina
samfiillighetsid6n. Men jag kan tanka mi& att omridets paraboligare kan ha en annan 6sik.

H Om vi bestdmmer oss f6r att driva anliggningen vidare, sl behdver den en omfattande
rekonstruktion. Dl f6resl6r jag fiDflande:

q Lintas fir i uppdrag att inom ftrmen f6r g5llande awal lterst5lla antalet W-
kanaler tillvad det var tidigare. Under lrens lopp har bl a MTV, RTL och ZDV fallit bort.
Vi biirjade med 13 kanaler, idag finns i bista fall 1O kvar.

H I en ny 6verenskommelse med Untas ligger man dessutom till ett antal nya
kanaler, ex Kunskapskanalen, SVT24 W4 Sport och BBC (sannolikt fler, kanske finns
det rentav gratiskanaler som kunde adderas till resten?).

Detta innebiir en tikad kostnad. Den tekniska utbyggnaden av anldggningen kan bekostas med
fonderade medel. De tikade kostnaderna fiir kanatavgifter mlste slis ut pi medlemmarna. En offert
pi de olika kostnaderna b6r tas in ffin Lintas. Kanske rentav fr6n nigon annan, rcm skulle kunna ta
6ver kontraktet med samfdlligheten.

Detta er eft frirslag. Sdkert finns det fler.

pee I Kanske kan du lyckas ddr vi andra missfyckades!



Gyllertids
S amfiillighetsfti rening

Protokoll
ftrt vid Gyllerods samfiillighetsftirenings konstituerande mote

2008 03 16 efter ordinarie stfimma p6 Restaurang Intim i M6l1e.

Ndrvarande 6r Lars-Peter Jonsson (LPD, Lennie Jansson (LI), Sven Stedt (SS)

och Mona Nordin $llltf)

S 1292 Ordforande Lars-Peter Jonsson hilsar de nnrvarande vilkomna och fdrklarar

m6tet Oppnat

$ 1293 Till mdtessekreterare utses Mona Nordin

S 1294 Sven Stedt jimte ordfbrande Lars.Peter Jonsson utses att iustera protokollet

S 1295 Konstituering och tdrdelning av uppdrag
Beslutas
att utse Lennie Jansson till kassOr

att utse Mona Nordin till sekreterare

att utse Sven Stedt till suPPleant

$ 1296 NIsta mdte
mindagen den 19 maj kl 19.00

Algriind 9, M611e hos Lars-Peter Jonsson

M6tet avslutas

vid protokollet justeras

MonaNordin

aQ,l
Sven Stedt

justeras

Lars-Peter Jonsson



Gyller0ds
S amf?illighets fii rening

Protokoll
2008 05 19

kl 19.00
hos Lars-Peter Jonsson, Algrtind 9.

Ntirvarande ?ir Lars-Peter Jonsson (LPf, Lennie Jansson (LJ), och Mona Nordin (lvSI).

$ 1297 Ordlbrande Lars-Peter Jonsson hiilsar de nilvarande vilkomna och farklarar
mdtet 6ppnat.

S 1293 Dagordningen kan godkinnas

S f299 Lennie Jansson utses att justera protokollet

$ 1300 Fiiregiende mdtes protokoll kan godkf,nnas och liiggas till handlingarna

$ l30l Ekonomirapport
Inga awikelser fran budget finns att rapportera.

$ 1302 Omridets sk6tsel
inga synpunkter p& omradets skdtsel har litmnats. Den tidigare vita bommen mot banvallen

har av okiind nu spraym6lats gul.

S 1302 TV-nitet
Ftir nai*atande finns inget att rapportera inom omrAdet'

$ 1303 Ovrigt
i; n."" har inkommit frin familjen Yalentin, Garngaind 13, angiende ftirfrigan om det

finns mtijlighet fiir familjen Valentin att tindrabefintlig (att ers?itta befintlig plantering av

mindre trddmed Rosa Rugosa) i fastighetens tomtgrfins mot Grdningen.

Beslutas att meddela familjen Valentin att endast skotsel av befintlig plantering i tomtgrdnser

inom omridet iir m6jlig. F6rflndring av befintlig ffiidplantering i gilinsen mot Griiningen och

en ut6kning av sumftittighetens bestand av Rosa Rugosa kan diirfor inte Hta sig gOras.

b) Fdreslis att iiven i 6r inbjuda intresserade till en stunds samvaro pi Grdningen

midsommardagen den 21juni kI 15.00 och titl picknick med krflftor i augusti.

Beslutas att styrelsen inbjuder till samvaro midsommardagen den2ljuni och till picknick i
augusti pn Grdningen. Evenemang instiills emellertid vid otjdnlig vEderlek. Information om

b6de midsommardagen och picknick i augusti kommer att aviseras.



Nista mdte beslutas till den 1218 kl 18.00 hos Lennie Jansson, Algriind

Mdtet avslutas



Gylleriids
S a m fiilligh ets fii ren in g

Protokoll
2008 08 12

kl 19.00
hos Lennie Jansson Alsriind

Niirvarande iir Lars-Peter Jonsson (LPJ), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS) och Mona
Nordin (lvIN)

$ 1304 Ordftirande Lars-Peter Jonsson hiilsar de nflrvarande viilkomna och fiirklarar
miitet iippnat.

$ 1305 Dagordningen kan godkiinnas

$ 1306 Sven Stedt utses attjustera protokollet

$ 1307 Fiiregiende miites protokoll kan godkiinnas och liiggas till handlingarna

$ 1308 Ekonomirapport
Sex fastighetstigare har si hiir l6ngt inte betalat sin medlemsavgift. Foreningen har ca
150.000 kr pi kontot. I ovrigt finns inget hiir att rapportera.

S 1309 Omridets sktitsel
Lennie Jansson har sett 6ver omr6dets lekplats och har bytt ut bultar i gungornas ftisten.
Omridet skdtsel har f cj fungerat utan problem och inga synpunkter diirom har inliimnats.

$ 1310 TV-niitet
Smiirre storningar har noterats for TV 5 och Discovery. For civrigt finns inget att rapportera.

$ 1311 Ovrigt
Midsommarfirandet pi Grdningen genomfcirdes traditionsenligt den2ljuni. Ett tjugotal
personer deltog.

Beslutas att iiven i 6r genom anslag pA anslagstavlan inbjuda intresserade till en stunds
samvaro pi Grdningen/picnic med kriiftor den 29 augusti kI 19.00 under forutsiittning att
viidret si tilliter.

Niista miite beslutas till den 6/11 kl 19.00 hos Sven Stedt, Krol$riind 1.

Miitet avslutas

vid protokollet . ordftirande
I

/2?,-*- /Ud"Z- {n e"fu'=-
justeras{{\,1



Gylleriids
S amfiilligh ets fti rening

Protokoll
2008 ll 06
kl 20.00
hos Sven Stedt, Krokgriind

Niirvarande iir Lars-Peter Jonsson (LPJ), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS) och Mona
Nordin (l\rII.{).

\/ 
S 13f2 Ordftirande Lars-Peter Jonsson hlilsar de nflrvarande viilkomna och fiirklarar
miitet iippnat.

\_, $ 1313 Dagordningen kan godkiinnas

$ 13f 4 Lennie Jansson utses att justera protokollet

S 1315 Fiiregiende mdtes protokoll kan godkf,nnas och lSiggas till handlingarna

S 13f6 Ekonomirapport
Alla fastighetsiigare har nu betalat sin medlemsavgift. LJ meddelar att ftireningen har ca
120.000 kr pi kontot. I iiwigt finns inget hiir att rapportera.

S 1317 Omridets skiitsel
Lena Strandmark har observerat en d6tt triid pi omridet.
Beslutas att uppdra at LPJ att kontakta Christer Nilsson i tirendet.

$ 1318 TV-niitet
\./ Utrustningen har uppgraderats, vilket gdr det m<ijligt att se Barnkanalen/Kanal 24.Litashar

modifierat utrustningen fiir kanal 5, se bilaga 1. F<ir 6wigt finns inget att rapportera.

$ 1319 Ovrigt

\'/ 
a) Anders Falkenius har tilt Gylleriids Samf?itlighetsfiirening (och M<ille Byftirening)
skickat

1) kopia av brev med "Kommentar till ftirslag fiir utbyggnad av Molle" som han tillsttillt
H<iganiis kommun. Anders Falkenius bifogar iiven

2) kopia av brev till vir fiirening som han tillstiillt M<ille Byftirening och som 16r samma
iirende. Han viicker ocksa frigan om det i Gyllertids Samftillighetsftirening kan finnas intresse
ft)r att diskutera fiirslaget/visionen om utbyggnad av M<ille, se bilaga 2.

Beslutas att iirendet tas upp pi dagordningen vid ordinarie stitnma den22mars 2009.



b) Julbrev
Beslutas att efter uppdatering, traditionsenligt i december, liimna 6rets julbrev till
fastighetstigarna i Gyllerrids Samfiillighet.

c) Arsstiimma 2009
Beslutas att hilla Gylleriids Samftillighetsfiirenings ordinarie drsstiimma s<indagen den2l
mars 2009. Uppdras et LPJ att boka l?implig lokal.

d) Niista mdte beslutas till den 27ll2009 kt 19.00 hos Mona Nordin, Krokgriind 2.

Mdtet avslutas

\./ vid protokollet ordftirande

/t-."^-A"r*Z- ;fu
\ justerEq

Ijq^rqt,lr]-"*
\JV



LITAS AB

&*'. /
2008-09-01 _ 6 ?

Henrik Orv6n

Gyllerdds Samf.ftirening

MOlle

.f,:.7.c. *
.Offert ( takpriser )

Ombyggnad med dagens 1l kanaler.
1 st Basenhet ( 6 enheter)'
2 st Satrnottagare ftr TVI o TV2 ( ersfltter linemottagare ):z 2 st CA modul Conur

Montage
Till ett pris av 16.71X):- ex monr

...- 
:*ert$ dt'fiia. &gg *rs,:titu ::sst e:bt';tsfr:!:eg E ftss {i*,r s*.'!t se;;;r i:i;; fsos *ss

Komplettering med TV6 o Barn/cunskapskanalen o byte av utnrsfiring Femman
2 st Terrest mottagare med modulator
1 st Satmottagare med modulator
I st CA modul Conar

Montage :

Till ett prls av 135{Xl:- er moms
|tae* #et;;t 3'ir vi irri yii'teriigut e 2 ;:.r:s;::Jer + &Jrge ::v Stste st;oie iiii€€ ;ti;ier ;:,,*--s!"

Inst av Viasat Golf, Viasat Natur€/ Viasat Crime, Viasat History,
Disrey Channel, Euronews o TV4 fakta

I st 19"Rackmedndtdel.

\,/ 3 st Sat mottagare NDS
3 st Stereomodulator

Kablage
I st Basenhet
3 st Satmottagare med modulatorv

Montage
Till ett pris av fl1,8{D:- ex moms
i-e*! *is::::3::r v! 

".::*riig;:;'e 
5 i';t;rir:les' ;;3€Ft vt;$er vi €s€tiiet it?ti;r$ )::;r;s;er sr| l;.;ou vc :;&;;;;;;:t

;:sr;:if j:,.i:;,*: -Plr s !rt:;;eies":;:e* aj!: i;;:at vi it;te ;i:$*j*.*;; {/:;:zs€s:;J*r-s;:;j q;cig ;;tis;::i. ;;:etj*-:':'- '

$.ifiii:;'{€ se"tf e.,:" vitts*:t eolf rrceat va f{{,tilt vii$:; t;,ctilt:it ew ;.ce!:ief telearr i::;s:;::;,.

JetixlHailmark ....................-5:-
TVB ......-,.....-.. ...............6:_
lianal g &.--iv+ Film -"r*.............. .........."............ .... .....i,-
TV4 Komedi *"/"-' ............,.-.-.......5:_

Samtidig digitalisering av DKI o DK2
Till ett pris av 9.900:- ex moms

vi hoppas att prisema skall vara frrdelaktiga frr Er och ser fram emot .

vidare order.



Med v?inlig hiilsning

Inryar Lindgren

ingvar@litas.se

LITAS AB
Utuarksviigen 52
262 53 Angelholrn Tel: 0431-18018. 07A 698&4A Far: 0431-18181
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Till Anita Olofsson

kopia Elii#'Axdoryh

Betr Miilles utbyggnad

Hej,

Mrille 2008 09 14

Mtille Byftirening

Gyllerdds Samftillighetsfdrening

Bifogar kopia av brev som jag l6mnade i boxen i samb med utstiillningen pi stationen,
diir vi tr?iffades, Jag repeterade fragan pi m0tet pa Grand ftirra Mandagen men fick inget svar-
PK sade att han skulle kolla efter mdtet- andra tog upp ungefrir samma ffirl.

Bifogtr iiven kopia av dversittsplan/ marlranviindningsplan som efter mdtet laddats ner frin
kommunens hemsidaden kom i kraft 2O02 efter utstiillning och sarnrid.
Hiir framgflr aktuellt omnide godkiint frr tlitbebyggelse vid garnla skolan-markerat med gult.
Observera att befintligt lemnas ortirt och 6ven f.d, heshage liings cykelviigenovilket
skulle kunna ge ett sammanhengande grtinstrak fmm till staticnsbyggnaden.
(De inte skogsomridet 6r prick markerat tror jag det kan r6jas up'p och fbrvandlas till dgon
typ av park med bibeheilande av vitsippor)

Om <inskemilet iir fler pennane,nt boende i Mdlle med underlag ftir <ikad service , anser jag att
det vore mest kons*nrktivt av kommrmen att frlja de riktlinjer som dverenskommits i 2U)2 ers
markanviindningsplan ftir att fr en harmonisk utvtrkling &v Mdlle - utao atr bebdva innesluta
befintlip Gyllertkt med fttiitad bebyggelse. Byggnationen i Nyharrnsliige ftr tycks ftilja
planen.

Vid en planering av otnridet enl- ovan dversiktsplan trdr de positiva erfairxihetsm.r fx6fi
befinfliga Gyllertid tillvamtas och en samordning ske.

Med hopp r# ni kan sfJ.ra in koinmrmerrs planarbe*r: pi dettrr spfu,

Med viinlie hlilsniss
.27 ./ ' .t 7t

. rfuz/ a- l ./4-/ L C<_Q___='Anders Falk6nius

Gamgrend 8, M0lle

tEltTOZ 58 59 78 e- mail :anders.falkenius at telia.com

Bifogas Brev till Hdganiis Kommrm 2008 09 M
Oversikts plan/markanv. Plan 2002
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Beff ntlig t{tortreilrulrtur
Tturbbebyggobe

ffi T6brbbebyggdse, verksamhd€r, tndrsffi

W, Fb€ders

Ny tltortsstruktur m.m.

E:n Tltorbbobyggetse, bo€rde
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I raorbbebyggdso, vorttserntteohand€l
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ffi
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ffi
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I rebrebobygpbo, vstsarnheterflndus&l

Grenc f6r utbyggnad av tAbri

Fdlidsbeb!€g€bdgrolft ana/nahtr

Caq*W

Ufodningpomreds

Gr&rcilnrktur

Sirsklft vdrdefullt grruMvattenomrAde

Nya vflgar
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Nyveg

--- Nyvag

ll | | | Vil<tigkoltefdirnrdt<tinie

Glng- och cykehvflgar
BefnfQ SenS o€h cyldvCg



Till Hiiganiis Kommun Mdlle 2008 09 04

' Kommentar till Ffirslag fDr utbyggnad av Mdlle

I Efter att idag ha tagit del av utrednings skissema som visas pi stationshuset hariag
nedan spontana kommentar.

Jag vill minnas att ftir na$a ar sedan liit Hriganiis Kommrm utarbeta en

@ ftir att identifiera mark som kan /fhr bebyggas i framtiden.
Denna plan utarbetades (av Kerstin Nilermark fir planark pi Liinsstyrelsen ? ) och efter
utstiillning och samr&d faststiilldes formellt vad jag vet denna markplan.

Ftir M6lles vidkommande ti[ats endast byggande p markonr&e direkt sods om
Mtilletriidgirden (,gamla skolan), i riktning mot cykelviigen.

Min ffiga iir vd har hAfi md denna nrark och fortsatt planering diirav.

Anser att en framtida utbyggnad av M<ille i den riktrringen kunde ge en harmonisk utveckling
ftir 6kat antal permanent hnds ,ftirnyad variant av Gyller6ds omridet.

Att fitrtiita bebyggelsen p& grdnomridet l6ngs Bangatan och darmed ta i ansprik befintlig
fotbollsplan med tillh6rande grdnyta tycker jag eir negativt.

Denna mark borde res€rveras ftir fritidsaktiviteter och gr6nomr6de /pr,k medan omrfi&t vid
Vita Byn med sitt centrala l6ge borde vara lampligt ftr ssnior bostader.

Med viinlig hiilsning

Anders Falkenius

Gamgiind 8
Mrille



Gylleriids
S am f?illigh etsfii renin g
20090r29
Styrelsem<ite i Gyllerdds samf;illighetsftirening
onsdagen den 28 januari 2009 kl 19.00 hos MonaNordin, Krokgrzind 2.

Niirvarande iir Lars-Peter Jonsson (L-P J), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (l\df.f)

Ordfiiranden {iirklarar miitet iippnat

$ 1320 Dagordningen kan godkflnnas

S 1321 Till justerare utses SS

$ 1322 Fiiregiende miites protokoll kan godkiinnas och liiggas till handlingarna

$ 1323 Ekonomirapport
Den preliminiira oreviderade balansrapporten visar ett eget kapital pil79.977:-, samt 81.468:-
i likvida medel.
Resultatrapporten: Medlemsavgifterna iir betalda. Kostnaden ftir utiikning av TV-program-
utbudet och moderniseringen av anliiggningen (enligt beslut pi irstiimman) blev 34.750 kr.
Ekonomin tir i Balans.

S 1324 Omrfldets skiitseUrapport
Inga synpunkter pi omridets skdtsel har inkommit. Angiende innehillet i aktuellt avtal med
Farmartjiinst se bilaga 1.

$ 1325 TV-niitet
Inga synpunkter pi anliiggning eller TV-utbud har inkommit. Den i fiireningen som ?ir

intresserad av TV-verksamheten/programutbudet kommer att hiinvisas till Gyller<ids TV-
grupp.

S 1326 Arsmiitet den 21 mars 2009 fiirbereds

S 1327 Niista mdte
Konstituerande mtite i samband med drsmtitet den 21 mars

Miitet avslutas

Vid protokollet ordforande justeras

\_.' -L.;

Sven Stedt

/L/ lr -,'/' "/ .^i t

/--//4?.-^- "/ L"ery1Zt u'u 
rjlh, W,:

Mona Nordin Lars Peterfionsson
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Fr6n: Fredrik Nordin <nordinmolle@telia.com>
Amne: FW: Farmartidnst
Datum: onsdag 28 jan 2009 20.51.15 GMT+01 :00

Till: Mona o Carl <nordinmolle@telia.com>

Vidarebeford rat meddelande
FrAn: Christer Nilsson < Christer.Nilsson@octoplus.se>
Datum: Sat, 17 Feb 2OO7 13:13:48 +0100
Till: Lisa Axdorph <elisabeth.axdorph@telia.com>, Lennie Jansson
< herr.jansson @telia. com >
Amne: Farmaftjdnst

Hej,

Har nu fStt forslag frSn farmartjdnst.
'.t 22.5OO / 3r + moms

Motsvarande de arbetsuppgifter som ingick i Lennarts avtal.
Med tanke p3 att Lennafts avtal skrevs 2001 s3 f8r man anse att det Eir OK (21.000 +
moms).
Avtalet giiller 1 3r - 1 april till sista mars.
1 mSnads uppsiigning annars fdrliings avtalet.
3 betalningsperioder. maj, augusti, september.

Timpris extra arbeten:
- 24O / tim for arbete
- 190 / tim for traktor/vagn alternativt bil/sliip
- 70 / tim fdr trimmsax, hdcksax, motors8g

Jag skall studera det lite nogrannare och ta ett snack med F. s3 att vi air helt 6verens.

'.-z Men som helhet kan ni anvdnda ovanst8ende fasta pris som bas i budgeten.
Planerar ni extra arbeten sE ta hdnsyn till det.

Har jag mandat att sdga OK till detta ?

- Ni f8r kopia pE avtal niir jag pratat med F.

Hiilsn Christer N

* *X< ****r<X* ******* **t<***)k ** )k

Christer Nilsson
Octoplus AB
Garnisonsgatan 25 A



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING . PROTOKOLL. dEN22 MArS 2OO9

Styrelsemtite den 21 mars 2009

Ncirvarande; Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordfiirande),
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).

1. Konstituering av styrelsen

Vi beslutar att Lars-Peter Jonsson och Leif Houghton ska vara firma-
tecknare, var och en ftir sig, att Leif Houghton ska vara kasscir och att
Christer Wallentin ska vara sekreterare.

Vi beslutar att inftira ordningen att det iir ordfiiranden som justerar
styrelsens protokoll.

2. Niista miite

Niista m<jte blir den 15 april klockan 17.30 pA Atgrand l.

Vid protokollet

,"- J"
t,ir.n i J,-.
L| \" LtLUt 'uLr
Christer Wallentin
sekreterare

Justeras

/ At t

,/r*utt >"fars-Pet", 
JJn..ort

ordfiirande



GYLLERoDS SAMFaLLTGHETSF6RENTNG . PROTOKOLL . den 23 aprir 2OO9

Styrelsemiite den 22 april2009

Ndrvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordftirande),
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).

1. Information efter flrsmiitet

Vi konstaterar att protokollet fr6n 6rsm6tet har delats ut till medlem-
marna tillsammans med information om hur Srsavgiften ska betalas.

Vi beslutar att Christer ska siitta upp ett anslag pi ftireningens an-
slagstavla med uppgifter om den nya styrelsen.

2. Aktiviteter under verksamhetsflret

Striddag
Samling sker scindagen den 10 maj klockan 10 pi parkeringsplatsen
vid Hiven. Huvuduppgiften iir att snygga upp pe parkeringen och att
ta ned den uttjiinta parabolantennen. Om det blir en god uppslutning
kan stiidningen utstrdckas till andra delar av Gylleriid.

Midsommarfest
Den traditionella picknicken hills lordagen den 20 juni cirka klockan
14. Den ndrmare planeringen sker pi niista styrelsemcite.

Krdftskiva
fuets kriiftskiva blir fredagen den 28 augusti.

3. Webbplats

Christer presenterar ett utkast till innehill i en webbplats ftir fiirening-
en. Han fiireslir ocksi att fiireningen registrerar tv6 domiiner, niimli-
gen www.gyllertid.se och www.gyllerod.se, samt viiljer one.com som
webbhotell. Den totala kostnaden for det fiirsta 6ret ar 716 kronor plus
moms; diirefter 486 kronor plus moms per 6r.

Vi beslutar att Christer ska registrera domiinerna enligt ovan, och att
han ska g<ira en ftirsta version av webbplatsen till niista sfyrelsemrite.

4. Ovrigt

Leif beriittar att han har talat med en medlem som tycker att de tvi
danska tv-kanalerna fungerar dAligt. Leif har varit i kontakt med Litas,
fiiretaget som svarar frir underhill av Gyllerrids tv-anliiggning, och
kommit fram till att bristerna troligen iir <ivergiende.

Christer tar upp frhgan om den stora almen p6 Gr<iningen. Enligt
Yggdrasil Triidservice iir triidet drabbat av almsjukan och bcir awer-
kas snarast.



GYLLERoDS SAMFALLTGHETSFoRENTNG . PROTOKOLL . den 23 aprit 2OO9

Flera ginger under m<jtet kommer vi in pi fragan om iigande och
ansvar for sk<itsel och underhdll. Var 96r griinserna fiir den mark som
samftillighetsftireningen respektive kommunen iiger? Och vilka viigar
och platser ska samf2illighetsforeningen respektive viigftireningen
sktita?

Vi beslutar att unders6ka ovanstiende fr6gor och att ta upp dem pi
niista styrelsem6te. Var och en pA sitt h6ll ska skaffa mer information,
bland annat genom samtal med nyckelpersoner och efterforskning av
slaiftlig dokumentation.

5. Niista miite

Niista mote blir tisdagen den 2 juni klockan 18.30 hos Christer pi
Garngr?ind 13.

Vid protokollet
a-'

Justeras

n

0mttr,#_
Christer Wallentin
sekreterare



GYLLERoDS SAMFALLIGHETSFoRENTNG. PROTOKOLL. den gjuni 2OO9. sidan { av 2

Styrelsemiite den 2 juni 2009

Nrirvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordforande),
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).

1. Rapporter

STADDAG Christer och Leif rapporterar om stiiddagen den 10 maj. Ett
20-tal personer var med och stiimningen var god. Arbetet var inriktat
pi att gora det fint i Hiven. En gammal parabolantenn monterades
ned, asfalten rensades fr6n ogriis och buskarna intill parkeringsplatsen
ansades. Viigforeningen bekostade en container ftir triidgirdsavfallet.

PLUSGIROT Leif ber?ittar att han innu inte har fitt bekriiftelse frin
Nordea att han iir behorig att sk<ita ftireningens plusgirokonto. L6pan-
de utbetalningar grirs diirfor tills vidare av Lenny Jansson, den forre
kassoren. Leif ska ftirsdka att pAskynda iirendet hos Nordea.

TRADFALLNING Christer talar om att den sjuka almen har fiillts av
Steen Johansen, Hoganiis, pi ett mycket effektivt vis. Christer och
Leif 6tar sig att hyra ett sliip och kora bort de kvistar som iterst6r efter
fiillningen.

TV-FRAGoR Leif informerar om liiget niir det giiller kanaler och
mottagningsfijrhillanden. Alla kanaler utom de danska har fungerat
viil under den senaste tiden. En orsak till att tv-bilden frin Danmark
inte har varit si bra dr det fina viidret; det iir en gammal erfarenhet att
hdgtryck ftirsiimrar mottagningsforhillandena i M61le. Leif anser att
det - med den nuvarande anliiggningen - inte ghr att gora mer for att
forbiittra mottagningen.

2. Midsommarfesten

Vi bestiimmer att uppliiggningen av midsommarfesten ska vara
ungeflir densamma som tidigare. Den h6lls ldrdagen den 20 juni
klockan 14 och ftireningen bjuderpi kaffe, te, saft, kanelsniickor och
terta. Vi fordelar arbetet, se kom-ihiglistan.

3. Gylleriids webbplats

Vi diskuterar Christers skiss till webbplats och ger honom klarsignal
att fortsetta med arbetet. Hans m6l iir att presentera en fiirsta version
av webbplatsen fiir medlemmarna till midsommar.

Tips pi inslag och lorbiittringar iir foljande: (1) skriv om reglerna ftir
eldning plus tips pA hur man eldar pi ett bra sdtt; (2) tipsa om H6ven
som parkeringsplats for giister; (3) legg ut aktuell information om tv-
utbudet, stdrningar med mera pi webbplatsen; (4) l6t medlemmarna
anviinda webben flor felanmiilan.

Christer tar upp frigan om skanning av protokoll, verksamhetsberdt-
telser och alla andra dokument som finns i foreningens arkiv. Om det
gjordes, skulle materialet bli lett tillgiingligt bide ftir styrelsen och fijr



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFoRENING . PROTOKOLL . dEN 9 JUN. 2OO9 ' s''dAN 2 AV 2

medlemmarna. Han betonar att det emellertid dr ettrdtt stort arbete
som skulle kosta flera tusen kronor. Han 6tar sig att undersrika saken
och iterkomma till frSsan vid niista mdte.

4. Markfrflgan

Vi talar om dgande och skotsel av marken i Gyller<id. Det tycks vara
sA att kommunen 6ger all mark, medan skcitselansvaret iir uppdelat pA

viigftireningen och samf?illighetsfiireningen. Var griinsen 96r mellan
den enes och den andres ansvar behdver bli tydligt. Lars-Peter 6tar sig
att underscika detta, bland annat genom samtal med Christer Nilsson.

Christer beriittar om sin kontakt med en medlem pA Krokgriind
ang6ende skotseln av storgatstenen mellan dennes tomtgrilns och
gatan. Vi kom fram till att ansvaret for sk6tseln ligger pi viigftirening-
en. Leif Stog sig att ta upp frigan pi niista m6te i viigftireningens
styrelse.

5. Niista miite

Niista mote blir onsdagen den l9 augusti klockan 18.30 hos Leif pi
Sillgriind 45.

Justeras

LL&ilft+<
Christer Wallentin
sekreterare

rs-Peter Jonsson



GYLLERoDS SAMFALLIGIIETSFoRENING . FORTECI(ilING . dEN 6 JUNi 2OO9

Kom ihfig-lista efter styrelsemOtet den 2 juni

Vad Vem NAr

1. Rapporter

l. Leif samarbetar med lars Steen fiir att fb
bort tv& gamla bilar i Hiven.

2. Snygga till skylten fOr parkering vid
infarten till Hiven.

3. Tala med iigaren till den fastighet pi
Krokgriind som har en fiirrnrxen pil.

4. Leif piskyndarNordeas behandling av drendet
om behOrighet ftir plusgirot.

5. Kdra kvistar till Tjdn<id.

6. Hjalpa Pelle Christiansson med iterstiillning
av gatsten efter arbete pi avloppsledningen.

7. Se till att fbreningens anslagstavla iir aktuell
och inte dverfull.

2. Midsommarfesten

8. Koka kaffe p6 termos, baka kanelsniickor

9. Baka en stor jordgubbstirta.

10. Blanda saft pi karaffer.

3. Gylleriidswebbplats

11. Skriva ned reglerna ftir eldning

12. Skriva en eldningsinstruktion med eldningstips

13. Undersdka vad det kostar att skanna dokument

4. Markfrlgan

14. Undersdka ansvaret ftir skdtsel av marken.

15. Informera en medlem pi Krokgriind om styrelsens
uppfattning i frigan om sk0tseln av storgatsten.

16. Framfiira ett Onskemil om skOtseln av storgatsten
utanfiir tomgrinsen.

Leif

Leif

Leif, Lan-Peter

Leif

Leif, Christer

Leif, Christer

Christer

Lars-Peter

Christer

Sven

Leif

Sven

Christer

Lars-Peter

Christer

Leif

Fdre 19 aug

Pi geng

F0re 19 aug

Snarast

8 jun

Snarast

LOpande

20 jun

20 jun

20 jun

Snarast

Snarast

Fdre 19 aug

F0re 19 aug

Snarast

Yecka24
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Styrelsemöte den 19 augusti 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande),  
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare). Gäst under punkt 1: 
Christer Nilsson, ledamot av Mölle vägförening. 
…………………………………………………………………… 

1.  Markfrågan 

Christer Nilsson redogör för kommunens, vägföreningens, samfällig-
hetsföreningens och den enskilde fastighetsägarens ansvar för under-
håll av mark i Gylleröd. Han överlämnar tre kartor som belyser 
gränserna mellan de olika intressenterna och pekar bland annat på 
följande: 

• Det åligger samfällighetsföreningen att sköta den del av Fälads-
stigen som ligger närmast Silltorget, medan vägföreningen ska 
sköta resten av stigen ned mot banvallen. 

• Det finns en gångstig mellan Sillgränd och ”husen på höjden”; 
sedan går den längs Gyllerödsområdet ned i hästhagen. Stigen är 
inritad på kartorna, men den ingår inte i samfällighetsföreningen, 
och inte heller vägföreningen är ansvarig för skötseln av den. Slut-
satsen blir att det är kommunen som har skötselansvaret. 

• Ovanför Håven, där parabolmasten och tv-huset står, finns det ett 
litet område som är markerat på kartorna som en del av samfällig-
heten; markbitens radie är tre meter. 

• Den enskilde fastighetsägaren har ansvar för att sköta sin egen 
tomt. Om tomtgränsen går under häcken fram till gatstenen – det 
gäller till exempel för tomter som gränsar ut mot Sillgränd – är det 
så långt som ägarens ansvar för skötseln sträcker sig. Formellt sett 
är det vägföreningens uppgift att rensa mellan gatstenarna, efter-
som de ligger på gatumark, men i praktiken är det många  
fastighetsägare som gör det. 

• Den enskilde fastighetsägaren bestämmer över skötseln av träd, 
buskar och häckar på sin tomt. Men om ett träd växer med sina 
grenar ut över en gata eller en gångstig, så att det innebär olägen-
heter för trafikanter eller gående, är fastighetsägaren skyldig att 
beskära trädet. Detsamma gäller när vilt växande buskar och häck-
ar hotar annan växtlighet. 

Efter Christer Nilssons genomgång följer frågor och diskussion. 
Sedan tackar Lars-Peter honom för hans medverkan innan han lämnar 
mötet. 

Vi beslutar att ta upp markfrågan på nytt på nästa styrelsemöte. 
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2.  Rapporter 

EKONOMI   Leif rapporterar om det aktuella ekonomiska läget. De 
allra flesta medlemmar har betalat medlemsavgiften; de som inte har 
gjort det än kommer att få en påminnelse. Leif talar om att hans 
samarbete med Plusgirot har blivit bättre och nu fungerar utan man-
kemang. 

BELYSNING VID INFARTEN   Lars-Peter redovisar skrivelsen till 
kommunen av den 5 juli 2009 där Mölle byförening, Mölle vägföre-
ning och Gylleröds samfällighetsförening kräver att de befintliga 
belysningstolparna längs vägg 111 ersätts med nya så att en accepta-
bel vägbelysning kan bibehållas. Brevet finns på Gyllerödwebben. 

TV-KANALERNA   Leif informerar om läget när det gäller kanaler och 
mottagningsförhållanden. Han har kollat kanalerna i stort sett varje 
dag under sommaren och för det mesta har bilden varit bra. Undanta-
get är de danska kanalerna, särskilt danska tvåan. Det har emellertid 
visat sig att tv-bilden kan förbättras om väguttaget för tv-kabeln byts 
mot en ny; observera att uttaget på andra våningen ska ha ett så kallat 
slutmotstånd.   

GYLLERÖDWEBBEN   Christer berättar om arbetet med webbplatsen. 
Flera medlemmar har hört av sig med positiva kommentarer. Kritik, 
förslag och tips har också kommit in, vilket ger ett bra underlag för att 
utveckla föreningens hemsida.  

3.  TV-frågan 

Leif presenterar ett brev av den 1 augusti 2009 till föreningen från 
Litas AB, det företag som sköter tv-anläggningen. Det lyder så här: 

Ombyggnad av DK1 och DK2. Danmark 1 o 2 släcker sina 
analoga sändningar 31 okt 2009. Digitala sändningar har på-
gått under ett par år i Mpeg2 standard. På sikt kommer endast 
den nya Mpeg4 standarden att användas. Triax TDH 700 som 
Vi använder till några kanaler kommer inte att klara Mpeg4, 
utan Vi måste använda ”a2b” som också sitter i Er anl. Dessa 
produkter är något dyrare men är klara för Mpeg4. Kostnad 
för ombyggnaden uppskattas till ca 20.000 kr Exkl.moms 

Detta innebär att föreningen står inför ett val mellan att satsa minst  
25 000 kronor (inklusive moms) på tv-anläggningen eller att acceptera 
att medlemmarna inte kommer att kunna se de danska kanalerna efter 
den 31 oktober.  

Vi diskuterar frågan ingående. Några faktorer som vi anser talar emot 
att bygga om tv-anläggningen för de nya, digitala danska tv-
sändningarna är följande: 

• Beslutet på årsmötet i mars 2008. Det innebar – som vi tolkar det –
att den nuvarande anläggningen får tjäna ut och att föreningen ska 
hålla nere kostnaderna för underhåll och förbättringar. Enligt vår 
mening var beslutet långsiktigt och bindande för kommande styrel-
sers behandling av tv-frågan. ► 
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• Andra lösningar. Antalet medlemmar som har parabolantenn eller 
tar emot tv-sändningar via bredband ökar. En beräkning 2008 visa-
de att det var cirka 15 fastighetsägare som inte använde sig av fö-
reningens nät. Sedan dess har bredbandslösningen blivit populär, 
och det är troligt att antalet är minst det dubbla i dag. 

• Ekomin. Kostnaderna för tv-anläggningen är höga. Under 2008 
kostade underhållet av anläggningen 46 000 kronor och visnings-
rätterna gick på 49 000 kronor, sammanlagt 95 000 kronor. Detta 
motsvarade 59 procent av de föreningens totala kostnader på 
161 000 kronor, en andel som har ökat under årens lopp. 

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

Vi beslutar att inte bygga om tv-anläggningen för de danska tv-
sändningarna. Vi beslutar vidare att informera medlemmarna om 
beslutet och dess bakgrund via brevlådorna och Gyllerödwebben. 

4.  Kräftskiva 

Vi bestämmer att uppläggningen av kräftskivan ska vara ungefär 
densamma som tidigare. Den hålls fredagen den 28 augusti klockan 19 
på Gröningen. Vi fördelar arbetet, se kom-ihåglistan.  

5.  Kommande möten 

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 14 september 2009 klockan 
18.30 på Krokgränd 1. 

Vi beslutar att årsstämman preliminärt ska hållas söndagen den 21 
mars 2010 klockan 15 på Grand Hôtel. Christer väcker frågan om ett 
inslag av typen en inbjuden person som berättar någonting som 
intresserar många av medlemmarna. 

 

Vid protokollet    Justeras, den 25 augusti 2009 

 

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 19 augusti 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 
 
1.   Markfrågan 

1. Skanna tre kartor och lägga ut dem på webben. Christer Snarast 

2.  Samarbeta med Lars Steen för att få bort två Leif Före 14 sep 
gamla bilar i Håven. 

3. Tala med ägaren till den fastighet på Lars-Peter, Leif Före 14 sep 
Krokgränd som har en voluminös pil. 

2. Rapporter 

4. Påminna dem som inte har betalt.   Leif   Före 1 sep 

5. Dela ut en ekonomisk lägesrapport   Leif   Inom några dagar 
till styrelsen. 

6. Informera medlemmarna om att en ny  Christer  Inom en vecka 

3. TV-frågan 

7. Informera medlemmarna om styrelsens  Christer  Inom några dagar 
beslut och dess bakgrund. Skicka texten på remiss 
i styrelsen innan den spikas. 

4. Kräftskiva 

8. Skriva en inbjudan och sätta upp den på an- Christer  Omgående 
slagstavlan och lägga ut den på Gyllerödwebben. 

5. Kommande möten 

9. Kolla att Grand Hôtel är ledigt den 21 mars Christer  Omgående 
2010 för stämman. 

10. Informera andra föreningar om datum för  Christer  Inom en vecka 
vår stämma 2010. 

11. Fundera på ”extra inslag” på stämman 2010 Alla    
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Styrelsemöte den 14 september 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande),  
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………… 

1.  Rapporter 

EKONOMI   Leif rapporterar om det aktuella ekonomiska läget, som 
enligt hans bedömning är ganska gott. Han väcker frågan om 
föreningen borde gå över från plusgiro till bankgiro, men vi fattar 
inget beslut, utan vill se tiden an. 

VATTENSAMLING   Lars-Peter redogör för ett brev som han har fått 
en kopia av. Det är ställt till Höganäs kommun, tekniska förvalt-
ningen och gäller en anmälan om en stor vattensamling på en 
fastighet på Krokgränd, bilaga 1. Enligt brevskrivaren var det 
”snustorrt” på hans tomt fram till 2007. Vattenproblemet började 
uppträda 2008 i samband med ny bebyggelsen på Sillgränd. 

2.  Underhåll trädgård 

Som underlag för behandlingen av den här punkten gick vi runt i 
Gylleröd. Vi inriktade oss på de gräsmattor, gångstigar, häckar 
med mera som ligger inom ”anläggningen”, det vill säga det 
område som samfällighetsföreningen ska sköta. Underhållet utförs 
sedan 2007 av Kullabygdens Farmartjänst, Viken. 

Farmartjänsts avtal gäller till och med den 1 april 2010, bilaga 2. Vi 
beslutar att säga upp avtalet med Farmartjänst för omförhandling.  

Vi beslutar också att skaffa underlag för en specificerad anbudsbe-
gäran som kommer att skickas till ett flertal tänkbara entreprenö-
rer. Lotta Lund, Sillgränd 41, har erbjudit sig att bistå föreningen 
med sin sakkunskap, vilket vi tackar för. 

3.  Övriga markfrågor 

Christer tar upp frågan om underhållet av de delar av Gylleröd som 
ligger utanför samfällighetsföreningens skötselansvar. Det är delar 
som Mölle vägförening ska underhålla, bland annat torgen och 
öarna, storgatstenen på ömse sidor om infarten och parkerings-
platsen i Håven. Samfällighetsföreningen har många gånger 
framfört till vägföreningen att underhållet har varit otillräckligt, 
vilket har lett till punktvisa förbättringar. Men vägföreningen har 
ofta avvisat eller prutat på kraven från Gylleröd med motiveringen 
att dess ekonomi inte räcker till mer. 

Christer presenterar två alternativ för att förbättra underhållet av 
de delar av Gylleröd som är vägföreningens ansvar. Det ena 
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alternativet, uppdragsalternativet, innebär att vägföreningen ger 
samfälligheten i uppdrag att utföra underhållet mot ersättning.  

Enligt det andra alternativet, frivilligvägen, bildas en fristående 
förening– som kunde heta ”Försköna Gylleröd” eller ”Gylleröds 
vänner” eller någonting i den stilen – som tar som sin uppgift att 
organisera frivilliga insatser för ogräsrensning, återplantering av 
träd, beskärning av buskar, städning i Håven etcetera. Detta 
alternativ innebär inte att vägföreningen fråntas sitt ansvar för 
skötseln; samfällighetsföreningens styrelse skulle fortsätta att 
kräva insatser på åtminstone nuvarande nivå. 

Vi diskuterar alternativen en stund och är överens om att förbere-
da ämnet med sikte på årsstämman i mars 2010. Christer föreslår 
att Gyllerödwebben används för att föra ut frågan till medlemmar-
na. Det finns säkert flera alternativ och alternativ kan kombineras.   

4.  TV-frågan 

Var och en av oss redovisar synpunkter som har kommit från 
medlemmar på styrelsens beslut den 19 augusti att inte bygga om 
föreningens TV-anläggning för att kunna ta emot de nya, digitala 
sändningarna av DR1 och DR2. 

Vi konstaterar att beslutet i TV-frågan på årsstämman 2008 inte är 
entydigt så som det avspeglas i protokollet. Ärendet fanns inte med 
i kallelsen till stämman och kom att behandlas som en övrig fråga. 
Vi anser att det därför finns ett behov av att ha en extra stämma för 
att bringa klarhet i TV-frågan. 

Vi beslutar att kalla till en extra föreningsstämma lördagen den 24 
oktober 2009 klockan 14 i stationshuset. Kallelsen ska ske både 
genom webbplatsen och brevlådorna, och minst en vecka före 
mötet ska medlemmarna få ett underlag som beskriver den nuva-
rande anläggningens beskaffenhet, innebörden av olika alternativ 
med mera. 

5.  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 5 oktober 2009 klockan 
18.30 på Ålgränd 9. 

 
Vid protokollet    Justeras 

den 17 september 2009 

 

 
Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande 

Bilagor 
1  Brev till Höganäs kommun, 
tekniska förvaltningen, från 
en fastighetsägare på  
Krokgränd 
2  Avtal med Kullabygdens 
Farmartjänst, Viken. 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 14 september 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

 
Underhåll trädgård 

1. Säga upp avtalet med Farmartjänst   Christer  Inom en vecka 

2. Gå runt med Lotta Lund, samling   Alla som kan   20 sep kl 09.00 
 vid Gröningen 

3. Ta reda på tänkbara entreprenörer   Alla   Före 1 nov 

Övriga markfrågor 

4. Föra ut frågan till medlemmarna via webben Christer  Inom en vecka 

TV-frågan 

5. Kalla till extra stämma den 24 okt   Christer  Inom en vecka 

6. Boka lokal för stämman    Christer  Omgående 

7. Förbereda fiberkabel-alternativet   Sven och Leif*  Före 5 okt 

8. Förbereda plana-ut-alternativet   Christer  Före 5 okt 

9. Sammanställa och distribuera underlag inför Christer  Före 15 okt 
 stämman 

Övrigt 

10. Tala med ägaren till den fastighet på Krokgränd Lars-Peter  Före 5 okt 
som har en hög pil. 

 
 
 
______ 
* Tillsammans med Henrik Orwén. 
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Styrelsemöte den 5 oktober 2009 

Närvarande: Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven Stedt och 
Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………… 

1.  Rapporter 

FARMARTJÄNST   Christer visar en skriftlig bekräftelse från Farmar-
tjänst att företaget har mottagit föreningens uppsägning av avtalet 
om löpande trädgårdsunderhåll, bilaga 1. Det nuvarande avtalet 
löper till och med den 1 april 2010. 

STORT PILTRÄD   Lars-Peter redogör för sin kontakt med en medlem 
på Krokgränd angående en pil som har blivit mycket hög och vars 
grenar går långt ut över gångstigen mot Vita byn. Denne kommer 
att rådgöra med en trädgårdsentreprenör i Viken om hur trädet ska 
beskäras.  

TRÄGDGÅRDSUNDERHÅLL   Christer redovisar intrycken från en 
rundvandring i Gylleröd den 26 september. Syftet var att bedöma 
behovet av förbättringar och underhåll av de delar av området som 
hör till samfällighetsföreningen. Charlotte Lund, föreningsmedlem 
på Sillgränd 41 och arkitekt LAR/MSA, deltog som sakkunnig. Se 
vidare nästa punkt. 

2.  Trädgård 

Vi diskuterar Christers rapport om avtalet med Farmartjänst och 
rundvandringen med Charlotte Lund, se ovan. Men vi går inte in 
på frågorna närmare, eftersom vi anser att de kan anstå tills efter 
extrastämman om TV-frågan.  

3.  TV-frågan 

Vi går igenom resultatet av TV-enkäten och kontakterna med 
Höganäs Energi AB, Litas AB, Lantmäteriet samt Eleshults samfäl-
lighetsförening i Nyhamnsläge och Samfällighetsföreningen Östra 
Lerberget Nr:1. 

Vi beslutar att låta trycka ett informationshäfte som delas ut till 
medlemmarna cirka tio dagar före extrastämman den 24 oktober. 
Häftet kommer att omfatta 16 sidor i A5-format och tryckas av 
Exakta, Hässleholm, i en upplaga på 100 exemplar; priset är 2 000 
kronor plus moms enligt ett anbud av den 2 oktober 2009.  
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4.  En grind i staketet 

Lars-Peter redovisar en begäran från Lena Strandmark, Ålgränd 
14, av den 30 september 2009, bilaga 2. Hon planerar en grind i 
sitt staket och vill därför göra en öppning på cirka 80 centimeter i 
Vresroshäcken som löper längs staketet mot gångstigen. Vi beslu-
tar enligt hennes önskan. 

5.  Soptömning 

Sven föreslår att föreningen undersöker om det skulle gå att få 
tömning av sopkärlen i Gylleröd varje vecka under sommaren i 
stället för varannan vecka, och vad det i så fall kostar. Vi beslutar 
enligt Svens förslag, och han åtar sig att ta kontakt med kommu-
nen. 

6.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha ett informellt arbetsmöte onsdagen den 21 
oktober 2009 klockan 18.30 på Garngränd 13. Då ska vi göra de 
sista förberedelserna av extrastämman. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 7 oktober 2009 

 

 
 
Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 
1  Bekräftelse från Farmar-
tjänst på uppsagt avtal om 
trädgårdsunderhåll, daterad 
den 21 september 2009 
2  Brev från Lena Strandmark 
av den 30 september 2009 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 5 oktober 2009 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

 
Underhåll trädgård 

1. Ta reda på tänkbara entreprenörer   Alla   Före 1 dec 

Övriga markfrågor 

2. Föra ut frågan till medlemmarna via webben Christer  Efter extrastämman 

TV-frågan 

3. Sammanställa och distribuera underlag inför Christer  Före 16 okt 
 stämman 

Övrigt 

4. Kolla möjligheten att få veckovis soptömning Sven   Före 15 nov 
i Gylleröd under sommaren 
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Styrelsemöte den 3 november 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapporter 

EKONOMI   Leif visar en rapport för utfallet per den 31 oktober 
2009, bilaga 1. De bokförda utgifterna för tio månader uppgick till 
cirka 103 000 kronor, vilket kan jämföras med budgeten för hela 
året på cirka 142 000 kronor. Om ingenting oförutsett händer 
under november–december, ser utfallet för 2009 att hamna nära 
budget.  

HÅVEN   Leif berättar att ägarna till två gamla avställda fordon har 
forslat bort dem; de hade stått i åratal i Håven. Efter en begäran 
från styrelsen agerade kommunen. 

2.  Utredning av fibernät 

Vi planerar utredningen av fibernät och fördelar arbetet mellan oss 
så här: 

1. Tekniska saker i husen. Anslutningar, ledningsdragningar, 
kostnader med mera (Lars-Peter). 

2. Fibernät ur den enskilde medlemmens synpunkt. Operatörer, 
tjänster, avgifter, kostnader etcetera för TV, telefon och internet 
(Leif och Sven). 

3. Finansiering. Vilka alternativ står till buds? Kontakt med tre 
banker om lånevillkor (Christer) 

Vi bestämmer datum för två medlemsmöten: dels ett informa-
tionsmöte lördagen den 23 januari 2010, dels en extra stämma 
lördagen den 6 februari 2010; i båda fallen klockan 14. 

3.  Sophämtning under sommaren 

Sven redovisar sina kontakter med kommunens renhållningsav-
delning angående möjligheterna att få veckotömning under perio-
den 15 juni–15 augusti. Han kommer att ta reda på priset för två 
alternativ: (1) Styrelsen ger kommunen i uppdrag att tömma hos 
alla medlemmar; föreningen får en faktura på hela beloppet och 
(2) Styrelsen tar reda på vilka hushåll som önskar extratömning; 
dessa debiteras av kommunen individuellt. 
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4. Trädgårdsunderhåll 

Vi beslutar att avvakta med en mer genomgripande förnyelse av 
föreningens grönytor med hänsyn till att fiberfrågan tar mycket 
uppmärksamhet under den närmaste tiden. Beslutet innebär att vi 
efter nästa styrelsemöte kommer att begära anbud på löpande 
trädgårdsunderhåll av ungefär samma omfattning som tidigare. 
Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 april 2010. 

5.  Reklam på webbplatsen 

Vi beslutar att det ska kosta 100 kronor att ha en liten annons på 
webbplatsens startsida under en månad. Reklamen ska utformas 
på ett diskret vis. 

6. Kommande möten 

ANBUDSÖVERLÄMNING  Vi beslutar att träffa företrädare för  
Höganäs Energi och Öresundskraft måndagen den 16 november 
klockan 16 på Garngränd 13. Anbuden gäller delar av ombyggna-
den till fibernät. 

STYRELSEMÖTE  Vi beslutar att ha nästa styrelsemöte tisdagen den 8 
december klockan 18.30 på Krokgränd 1.  

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 12 november 2009 

 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilaga 
1  Ekonomirapport per den 31 
oktober 2009 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 3 november 2009 

Vad Vem När 
_________________________________________________________________________ 

Rapporter 

1. Kolla upp vad som gäller för arbetsgivaravgifter Lars-Peter  Före 8 dec  
 och hur de ska betalas för tillfälligt anställda 

Utredning av fibernät 

2. Utreda tekniska saker i husen   Lars-Peter  Före 15 dec 

3. Utreda fibernät ur den enskilde   Leif, Sven  Före 15 dec 
medlemmens synpunkt 

4. Utreda finansieringen    Christer  Före 15 dec 

5. Boka stationshuset för den 23 januari och  Christer  Omgående 
Grand Hôtel för den 6 februari 

Sophämtning under sommaren 

6. Kontakta Kaj Ling, Höganäs kommun, om två  Sven   Före 8 dec 
alternativ för veckovis soptömning  under 
sommaren 

Reklam på webbplatsen 

7. Lämna en faktura till Lena Johansson-Thor Leif   Inom kort 
för annonsering under oktober 

Kommande möten 

8. Informera Höganäs Energi och Öresunds-  Christer  Omgående 
kraft om möte den 16 november 
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Styrelsemöte den 8 december 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapport 

EKONOMI   Leif visar en rapport för utfallet per den 8 december 
2009, bilaga 1. Kostnaderna uppgick till cirka 127 000 kronor, 
vilket kan jämföras med budgeten för hela året på cirka 142 000 
kronor. Om ingenting oförutsett händer under återstoden av året, 
ser utfallet för 2009 ut att hamna något under budget.  

2.  Utredning av fibernät 

Lars-Peter redovisar sin kontakt med Total El & IT i Höganäs 
angående anslutningar och ledningsdragningar i husen. Företaget 
kan utföra alla nödvändiga installationer, och för den som vill göra 
arbetet själv säljer man material. Arbetet debiteras per timme plus 
materialkostnader. Hur mycket det kommer att kosta i det enskilda 
fallet beror på hur många anslutningar det gäller och hur långa 
kabeldragningar som krävs. Företaget uppskattar kostnaden för ett 
enklare jobb till en eller ett par tusenlappar, medan ett mycket 
omfattande installationsarbete går på uppåt 6 000 kronor. 

Vi konstaterar att installationerna i husen kommer att ligga utan-
för fiberentreprenaden. Det är troligt att åtskilliga fastighetsägare 
kommer att göra jobbet själva. För övriga kan arbetet beställas hos 
flera företag som utför installationer av detta slag. Alla de tre 
företag som kommer att lämna anbud på fibernätsbygget är till 
exempel beredda att också göra installationer i husen. Föreningen 
skulle eventuellt kunna få rollen att samordna beställningarna till 
ett par företag. 

Leif och Sven berättar vad de har fått fram om operatörer, tjänster, 
avgifter, kostnader etcetera. Leif överlämnar en uppställning över 
Canal Digitals utbud och priser. 

Christer redogör för sina kontakter med tre banker angående 
finansieringen av en investering i ett fibernät. Vi bedömer att 
förslagen från två av dem är intressanta; ett av dem kan väljas om 
extrastämman den 6 februari beslutar att en ombyggnad till fiber 
ska ske. 

Vi bestämmer innehållet i grova drag i ett informationshäfte som 
ska delas ut till medlemmarna inför mötet den 23 januari. 

 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 10 december 2009 • sidan 2 av 2 

 

3. Trädgårdsunderhåll 

Vi beslutar att begära anbud på löpande trädgårdsunderhåll av 
ungefär samma omfattning som tidigare från sex tänkbara entre-
prenörer. Till anbudsbegäran ska bifogas ett underlag som precise-
rar arbetets omfattning och en karta över de aktuella skötselytorna, 
se bilaga 2.  

Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 april 2010.  

4.  Övriga frågor 

Leif väcker frågan om vad som skulle kunna göras för att få alla 
hundägare att plocka upp efter sina hundar. Vi ventilerar några 
idéer – anslag, inlägg på Gyllerödwebben, latrinkärl – utan att 
någon aha-upplevelse inställer sig. Vi ska återkomma till saken på 
nästa möte. 

5. Kommande möten 

Vi beslutar att ha ett informellt möte i styrelsen måndagen den 21 
december klockan 16–17 på Garngränd 13. Uppgiften är då att gå 
igenom inkomna anbud på fibernätet och stämma av arbetet med 
det informationsmaterial som medlemmarna ska få i januari. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 10 december 2009 

 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 
1  Ekonomirapport per den 8 
december 2009 
2  Anbudsunderlag för löpande 
trädgårdsunderhåll 
 

 





Gylleröds samfällighetsförening  Bilaga 2 

Garngränd 13 • 260 42 Mölle • 0708-44 81 25  Styrelsen 8 dec 2009 
christer.wallentin@bredband.net 
 

Den 9 december 2009 
 
 
Kullabygdens Farmartjänst  
Gunilla Persson Klapping 
Karlsfältsvägen 430 
260 40  Viken 
 
 
 

Anbudsbegäran – trädgårdsunderhåll 

Vi ber er att lämna ett anbud på det löpande trädgårdsunderhållet i 
föreningen från och med april 2010. Arbetet omfattning med mera 
preciseras i bifogade anbudsunderlag. 

Hör gärna av er med frågor eller om ni vill besöka området för att få 
en konkret bild av vad det gäller. Kontakta då i första hand Christer 
Wallentin, se uppgifter om telefon och e-post ovan. 

Ert anbud önskar vi få senast fredagen den 15 januari 2010.  

Många hälsningar 

 

 

Lars-Peter Jonsson 
ordförande     

 

      Christer Wallentin 
      sekreterare 
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Beskrivning  

Löpande trädgårdsunderhåll av den mark som samfäl-
lighetsföreningen har underhållsansvaret för, se bifo-
gade karta.

Avtalets giltighet   

Avtalet ska träda i kraft den 1 april 2010. Det löper med 
ett år i taget tills någon av parterna säger upp avtalet. 
Uppsägningstiden är tre månader. Arbetet i punkt 1–5 
ska utföras under växtsäsongen, det vill säga under 
perioden april–oktober.

Omfattning
1. Gräsmattor, cirka 3 600 kvadratmeter. Klipp gräs-
mattorna vid behov, cirka varannan vecka, omkring  14 
gånger per säsong.

2. Kanten mellan gräsmatta och gångväg, cirka 310 
löpmeter. Skär kanten två gånger per säsong, i april och 
i augusti.

3. Gränsen mellan Vresros-häck och gångväg, cirka 
360 löpmeter. Ansa rosenbuskarna både på bredden 
och höjden två gånger per säsong. Efter arbetet ska inga 
grenar hänga ut över gångvägarna och höjden ska vara 
någorlunda jämn. Avlägsna sly som sticker upp ovanför 
vresrosorna och ta bort ogräs mellan planteringen och 
gångvägen.

4. Lekplatsen, cirka 225 kvadratmeter. 
Kratta sanden ungefär varannan vecka, omkring 14 
gånger per säsong. Rensa ogräs tre gånger per säsong. 
Bekämpningsmedel får inte användas. Hamla de åtta 
pilarna och klipp bort sidoskott en gång per säsong. 

5. Gångvägar, cirka 140 löpmeter. 
Sopa gångvägarna från sand och skräp tre gånger per 
säsong.

6. Gångvägar, cirka 140 löpmeter. 
Ploga gångvägarna vid kraftigt snöfall och sanda dem 
när det behövs. 

Pris
Ange ett pris för punkt 1–5. Ange dessutom pris per 
timme för arbetet mot eventuell plogning och sandning 
(punkt 6). Priserna ska gälla 2010. För kommande år får 
de justeras enligt KPI per den 1 januari, dock med max 
3 procent.

Fakturering och betalning
Fakturera tre gånger per säsong med en tredjedel per 
gång; föreningen betalar i maj, augusti och november.

Övrigt
Entreprenören ska ta med sig avklippta grenar, ogräs, 
uppsamlat skräp och liknande direkt efter arbetet. Un-
dantaget är gräsklippet, som ska ligga kvar.

Sanden i sandlådan ska bytas vart tredje år. Entreprenö-
ren anlitas för detta arbete; priset bestäms från gång till 
gång.

Anbudet ska vara föreningen tillhanda senast fredagen 
den 15 januari. 

Kontaktperson – anbudsmottagare
Gylleröds samfällighetsförening 
Christer Wallentin 
Garngränd 13, 260 42 Mölle 
0708-44 81 25, 042-34 72 13 
christer.wallentin@bredband.net

Trädgårdsunderhåll – underlag för anbud
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Anbudsbegäran trädgård – mottagare 
 
 
Felippes Trädgård Felippe Lindqvist www.felippestradgard.se 
Allégatan 7 A 0737-34 63 89  info@felippestradgard.se 
263 93  Höganäs 
 
Fredrikssons Trädgårdstjänst Gert Fredriksson 
Finngatan 4 042-34 02 81, 0705-72 12 27 
263 38  Höganäs 
 
Kullabygdens Farmartjänst  Gunilla Persson Klapping  www.farmartjanst.se 
Karlsfältsvägen 430  042-33 34 90 
260 40  Viken   
 
Stefan Lindells Markarbeten AB 042-769 01 
Truedsvägen 2 0705-46 12 25 
260 51  Ekeby 
 
Torgny Nilssons Anläggnings AB 042-13 98 87 info@tnilssons.se 
Kalmargatan 50 Henrik Nilsson  www.tnilssons.se 
252 51  Helsingborg 0709-26 13 78 
 
Väla Mark & Trädgård AB Ulf Karlberg www.valamark.se 
Gamla vägen 20 A 042-20 12 24 info@valamark.se 
254 68  Helsingborg 0703-34 81 62 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 8 december 2009 

Vad Vem När 
_________________________________________________________________________ 

Utredning av fibernät 

1. Skriv en sida om de egna kostnaderna Alla   Till 21 dec 
 för telefon, tv, internet + vad motsvarande 
skulle kosta med fibernät 

Trädgårdsunderhåll 

2. Skicka ut en anbudsbegäran till sex tänkbara  Christer  Omgående 
 entreprenörer 

3. Informera Mölle vägförening/Gunnar Edström Christer  Omgående 
 om Gylleröds upphandling  

Sophämtning under sommaren 

4. Kontakta Kaj Ling, Höganäs kommun, om två  Sven   Före 1 mar 
alternativ för veckovis soptömning under 
sommaren 
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Styrelsemöte den 25 januari 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Fibernät 

Vi stämmar av våra intryck från informationsmötet den 23 januari 
och diskuterar de farhågor som väcktes på mötet om tänkbara 
juridiska komplikationer med att dra fiberkabeln till husen från 
trädgårdssidan. 

Vi beslutar att förorda att fiberkabeln huvudsakligen dras i asfalt 
och att anslutningen till husen sker från gatusidan. 

Vi diskuterar den inkomna motionen till extrastämman från Lars-
Erik Johansson och Christer Nilsson, se bilaga 1. Vi beslutar om ett 
svar på motionen och styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan på 
stämman den 6 februari, se bilaga 2. 

2. Trädgårdsunderhåll 

Christer redogör för upphandlingen av trådgårdsunderhållet från 
den 1 april 2010. Den 9 december skickade föreningen en anbuds-
begäran till sex tänkbara entreprenörer. Som bilaga fanns en 
precisering av de önskade arbetena (se protokollet från styrelsemö-
tet den 8 september, bilaga 2). 

Till dags dato är det bara Kullabygdens Farmartjänst i Viken som 
har lämnat ett anbud, daterat den 13 januari 2010, se bilaga 3. 
Stefan Lindells Markarbeten i Ekeby och Väla Mark & Trädgård i 
Helsingborg har meddelat att de inte vill lämna något anbud med 
motiveringen att de inte har några andra objekt i Mölletrakten. Tre 
företag har inte hört av sig. 

Vi beslutar att anta Farmartjänsts anbud. Vår motivering är 
följande: Företaget har skött trädgårdsunderhållet för föreningen i 
flera år på ett tillfredsställande vis; det är lätt att komma i kontakt 
med Farmartjänsts personal och att få gehör för konkreta önske-
mål; det begärda priset innebär visserligen en smärre höjning 
jämfört med det tidigare avtalet, men priset är rimligt med hänsyn 
till att underhållet är något mer omfattande än tidigare. 
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3.  Inför årsmötet 

Vi planerar i grova drag arbetet med kallelse, verksamhetsberättel-
se, bokslut och revisionsberättelse till årsmötet den 21 mars. Vi 
beslutar också att be Bertil Mernsten, en av Gylleröds arkitekter, 
att medverka på årsmötet och berätta om sina tankar när området 
skulle bebyggas och hur han ser på Gylleröd i dag. 

4.  Snöröjning 

Vi beslutar att Leif ska vara ansvarig för snöröjningen av förening-
ens gångvägar. När han anser att det behöver plogas och sandas 
beställer han jobbet hos Farmartjänst. 

5.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha nästa möte i styrelsen tisdagen den 16 februari 
klockan 19.30 hos Sven. Huvudpunkten blir att gå igenom verk-
samhetsberättelsen, bokslutet etcetera inför årsmötet. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 2 februari 2010 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 

1.  Motion till extrastämman den 6 februari 2010 från Lars-Erik 
Johansson och Christer Nilsson 

2. Styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan på extrastämman den 6 
februari 2010 

3.  Anbud på trädgårdsunderhåll från Kullabygdens Farmartjänst i 
Viken av den 13 januari 2010 

 



Motion till Gylleröds Samfällighets förenings extra möte den 6 februari 2010 

FIBER ELLER INTE FIBER? FINNS DET ALTERNATIVA LÖSNINGAR? 

Eller måste vi betala över 2,7 miljoner (i bästa fall) för en fiberlösning där avgiften för TV- 

program inte är inkluderad? 

Vi föreslår följande: 
 

1. Hänskjut beslut om lösning av TV-frågan till sommaren då flest husägare kan delta. 
 

2. Om man trots allt väljer att fatta beslut den 6 februari vill vi  ställa vårt alternativ – 
”Valfrihet åt varje husägare att välja sin egen lösning för TV, Internet och telefoni” 
– mot styrelsens fiberlösningsförslag.  
 
Vi förutsätter att nuvarande TV-anläggning ska läggas ner. 

 

Vi trodde  att styrelsen skulle komma med en uttömmande utredning om de olika alternativ som står till 
buds om nuvarande TV- anläggning läggs ner (enligt stadgarna en uppgift för samfälligheten).  
 
Eftersom styrelsen ensidigt behandlat enbart en fiberlösning vill vi komplettera deras utredning 
med nedanstående alternativ samt jämföra de olika alternativen. Se bilaga. 
 
Alla tycks vara ense om att den nuvarande gemensamma TV-anläggningen är uttjänt. Vad händer då 
för varje enskild husägare avseende de olika alternativen? 
 
 
Hur påverkas mitt  TV-utbud?  
Om vi lägger ner den nuvarande anläggningen och ersätter transporten av TV via fiber  innebär det att 
medlemsavgiften för varje enskild husägare ökar avsevärt. (Se nedanstående tabell i bilagan.)  
 
Utredningen om ett fibernät i Gylleröd visar att prislappen skulle hamna på  
mellan 2 700 000 – 3 358 000 SEK, vilket innebär mellan 37 000 – 46 000 SEK/hus under 25 år. 
Utöver detta måste varje husägare dessutom betala månadsavgifter till sin operatör för det 
begränsade utbud som stadsnätet erbjuder. 
 
För dem som vill ha en TV-lösning med baskanalerna TV1, TV2, TV4, TV6, SVT 24, Barnkanalen och 
Kunskapskanalen, DR1 och DR2 blir prislappen 2 300 SEK i form av en engångsavgift som omfattar 
antenn, digitalbox (MPEG4), kablar etcetera, exklusive installationskostnad. Dessutom minskar 
medlemsavgiften till samfälligheten med 1 400 SEK/år. 
 
Sammanfattning: Vi klarar oss utan fiberlösning. 
Det går alldeles utmärkt att klara sig utan fibernät i Gylleröd och dessutom få ett mycket bättre utbud 
än idag till ett pris som är avsevärt lägre än fiberalternativet och som dessutom ger större valfrihet för 
varje enskild husägare.  
 

Inför mötet den 6 februari 
Det viktiga i beslutet som ska tas den 6 februari är, enligt vår mening, att vi kan tvingas in i en  
begränsad lösning (stadsnätets utbud) som kanske 51% står bakom och som begränsar valfriheten för 
varje enskild husägare att välja telefoni, TV och Internetlösningar efter sitt eget behov. 
 
Låt oss ta ett exempel: av 25 husägare på mötet (inklusive fullmakter) så kan 13 husägare i majoritet 
besluta om denna mycket stora kostnad för resterande 60 husägare! Ett ganska skrämmande 
scenario. 
 
 

1 
 



Att behandla varje enskild husägare som en del av ett kollektiv tycker vi är en farlig väg att gå, 
när tekniken ständigt förändras och förbättras och behoven för varje husägare varierar.  
Det är sannolikt bara några få som kan ha full nytta av den totala fiberlösningen. Många äldre 
använder till exempel inte Internet, men måste ändå vara med och betala. 
 
Öresundskraft skulle i fiberalternativet komma att äga elektroniken i TV-boden och i varje enskilt hus 
och även svara för driften. Det begränsar framtida leverantörers och operatörers  möjligheter att 
erbjuda lösningar som kanske är bättre. Konsekvensen av detta kan innebära att vi om några år sitter i 
samma situation som vi gör idag. 
 
Björn Julin förutspår att fiber är enda lösningen för TV i framtiden. Det kan innebära att vi husägare i 
Gylleröd  blir några av få i Mölle som kan se TV. Kommer de fiberlösa att vallfärda hit från hela 
Kullabygden? Kanske skall vi sätta upp en storbildskärm och få in intäkter för visning av TV? 
 
Om Björns vision om fiber som enda lösning för TV i framtiden skulle visa sig bli riktig så är en sak 
säker: fiberalternativet kommer om så sker att bli betydligt billigare än idag, eftersom rätten till 
tillgång till TV- och radiokommunikation är skyddad enligt lag och måste i så fall åtnjuta 
statsbidrag. 
 
Det är ett stort ansvar styrelsen tar på sig och därför är det ytterst förvånande att  man väljer 
att lägga ett beslutsmöte den 6 februari då förmodligen lägst antal husägare har möjlighet 
att delta. 
 
Varför inte vänta till sommaren då flertalet husägare är på plats och man får bredast möjliga 
förankring av ett beslut i en fråga som är av så stor ekonomisk betydelse för varje enskilt hushåll? 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Christer Nilsson              Lars-Erik Johansson 
Ålgränd 10                      Ålgränd 3 
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Bilaga 1:2 
 
 
Bilaga till motion inlämnad av Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson till 
Gylleröds Samfällighets extra möte den 6 februari 2010. 
 
Vad innebär ”Fiberlösning” kontra alternativet ”Valfrihet för varje husägare”? 
 

 Fiber Ej fiber Kommentar 
Medlemsavgift/hus och år 2 400 – 2 600 SEK /år 1 000 SEK/år Skillnad på 1 400 – 1600/år under 25 

år. Totalt 35 000 – 40 000. 
 

Egen installation/anslutning 2 000 – 6 000 SEK 0 SEK 
 

Egen utrustning behövs i varje hus . 

Fast telefoni Begränsat till 
stadsnätets utbud. 
Telenor ingår ej. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 
Alla operatörer 
valbara. 
 

Utan fiber kan man ha kvar sin 
nuvarande lösning. 

Internet Begränsat till 
stadsnätets utbud. 
Telenor ingår ej. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 
Alla operatörer är 
valbara. 
 

Utan fiber kan man kan ha kvar sin 
nuvarande lösning 

Mobilt Internet Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov.  
 

Fiber behövs inte. 

TV Begränsat till 
stadsnätets utbud. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 
Alla operatörer är 
valbara.* 

Viasat går inte att använda med 
fiberlösning. För dem med Viasat 
Golf tillkommer 49 SEK/gång i 
eftersändning, om man inte 
behåller sin nuvarande lösning. 
 
För dem som vill ha enbart ett 
basutbud är engångsavgiften 
2 300 SEK* 
 

 
*TV 
 Det enklaste TV-utbudet med TV1, TV2, TV4, TV6, SVT 24, Barnkanalen och Kunskapskanalen, DR1 
och DR2 kostar 2 300 SEK i engångsavgift avseende antenn, digitalbox(MPEG4), kablar etc, 
exklusive viss installationskostnad. Utöver detta tillkommer inga kostnader och extra avgifter. 
 
För dem som önskar ett större utbud finns naturligtvis möjligheten att välja Parabol, Bredband/ADSL, 
antenn med ett stort och varierat utbud, som till exempel Canal+, Viasat med golfkanalen etc. 
 
Viktig information: nuvarande Viasat-kunder i Gylleröd måste använda sin nuvarande lösning 
utöver ovanstående kostnader för fibernätet. Detta gäller även Viasat Golf, om man inte vill 
betala 49 SEK/gång och få se sändningen i efterhand via fiberlösningen. (Hur många vill se 
slutvarvet på British Open i efterhand?) 
 
I visat typfall från styrelsen har man gjort det enkelt för sig och bara bytt ut Viasat mot Canal+, utan 
hänsyn till husägarens behov och vilja. 
 

 

 



 

 
Bilaga 2:2 

 

Internet 
Det finns idag många anslutningsmöjligheter till Internet med olika bandbredd, fast eller mobilt 
beroende på behov. 
 
Är överföringshastigheten tillräcklig med mobilt bredband för Internet? 
Enligt Post & Telestyrelsen är svaret: 
”Om Du främst surfar och skickar e-post så är mobilt internet ofta tillräckligt. Det kan däremot 
finnas begränsningar om Du ofta laddar hem musik, filmer, vill titta på TV via nätet eller 
liknande”. 
 
Vi vet inte hur många husägare som gör hemladdningar etcetera.  
Vi vet dock att en del använder samma funktioner via dagens ADSL-lösning, som inte kräver fiber. 
 
Kostnad för mobilt Internet: 
Tele2:  Högsta pris: 229/månad – Obegränsad surfning 
Telenor: 199/månad – Obegränsad surfning 
Telia: Från 124/månad – 10 GB Datavolym 
 
Telia har just lanserat 4 G mobilt bredband. 
Från Telias hemsida: 
Vad är 4G? 
4G är fjärde generationens nät för mobil kommunikation. Det kommer att ge dataöverförings-
hastigheter som tillåter mobilt internetanvändande som vi nästan inte kan föreställa oss idag.  
4G-nätet är helt IP-baserat (Internet Protocol) till skillnad mot dagens 2G- och 3G-nät där både röst- 
och datatrafik får samsas. 
 
Vad innebär 4G för privatpersoner? 
Som privatperson handlar det om att få obegränsad frihet i sitt internetanvändande. Vad det kommer 
att betyda i framtiden är svårt att veta. Sannolikt handlar det om realtidskommunikation, underhållning 
med till exempel spel och video med nästintill HD-kvalitet, att kunna använda flera krävande 
applikationer samtidigt och att hela grupper kan samsas på samma uppkoppling. 
 
Telefoni 
Varje husägare kan ha kvar sin nuvarande lösning med sin fasta telefoni, utan fiberalternativet. 
Skype (gratis telefoni med videosamtal) fungerar också utmärkt via mobilt internet. 
Många kombinerar redan idag telefoni, Internet och TV utan fiber, med utmärkt funktionalitet. 
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Styrelsens yttrande över Lars-Erik Johanssons och Christer 
Nilssons motion samt styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan: 

Utveckling i stället för avveckling 

FRÅGAN OM ATT GÖRA någonting åt Gylleröds gemensamma tv-
anläggning har varit på tapeten i flera år. Sedan augusti förra året 
har den stått i fokus och mycket har hänt. 

I september gjorde vi en tv-enkät och i oktober var det extra-
stämma. Styrelsens fiberutredning bedrevs under november och 
december, och till informationsmötet den 23 januari presentera-
de vi häftet Fiber Trippel. Skriftliga debattinlägg från medlemmar 
har publicerats på föreningens hemsida. 

Vi har ansträngt oss för att informera alla medlemmar om vad en 
ombyggnad av den nuvarande anläggningen till fiber skulle 
innebära. Ett 20-tal medlemmar är mantalsskrivna på annan ort, 
och till dessa har vi skickat kallelser, informationsmaterial 
etcetera med post. Den som har dator och internet har kunnat ta 
del av allt material på Gyllerödwebben. 

VÅR AMBITION ATT NÅ ALLA medlemmar har, enligt vår mening, 
gett resultat. Till den första extrastämman kom 36 personer; 
dessutom hade många fastighetsägare som inte kunde vara med 
lämnat fullmakt till ett ombud. Inte mindre än 44 personer deltog 
i informationsmötet den 23 januari. 

Mot den här bakgrunden delar vi inte Lars-Erik Johanssons och 
Christer Nilssons uppfattning att ett beslut i fiberfrågan borde 
hänskjutas till sommaren. Genom möjligheten att lämna fullmakt 
kan alla medlemmar göra sin röst hörd när beslutet ska fattas den 
6 februari. Dessutom frågar vi oss om det skulle vara flera med-
lemmar på plats i juli än i februari; det är inte ovanligt att året-
runt-boende i Gylleröd lägger in semesterresor på sommaren. 

Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson anser »att den nuva-
rande tv-anläggningen är uttjänt«. Det håller vi med om, men vår 
slutsats är en annan än motionärernas. De förutsätter att den 
nuvarande tv-anläggningen ska läggas ner, medan vi anser att 
den ska utvecklas.  

ATT BYGGA OM FÖRENINGENS tv-anläggning till ett fibernät ger 
medlemmarna tillgång till en modern, framtidsinriktad struktur 
för kommunikation. Det är inte bara tv-sidan som får ett lyft med 
god bild- och ljudkvalitet och ett rikt utbud av kanaler och pro-
gram. Förbättringen av internet är ännu mer dramatisk. Från att 
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ha varit begränsad till Telias kopparnät kan den som vill få en 
uppkoppling som är minst fem gånger snabbare; om några år 
troligen 25–50 gånger snabbare. Själva fiberoptiken sätter 
knappast någon gräns för hur snabbt och hur mycket information 
som kan överföras; den begränsning som i dag finns sitter i 
fiberkabelns ändar – och den tekniken utvecklas. 

När det gäller telefoni via ett fibernät kommer den enskilde 
användaren knappast att märka någon skillnad – utom när 
räkningen kommer. IP-telefoni är nämligen betydligt billigare än 
vanlig telefoni. 

»Det går alldeles utmärkt att klara sig utan fibernät i Gylleröd«, 
skriver motionärerna. På 40-talet tvekade många inför att dra in 
telefon. Det hade ju gått bra att skriva brev och att prata direkt 
med folk. Telefon, tv och internet fungerar via Telias kopparled-
ning, inte tu tal om det. Men varför låta sig begränsas av en 
teknik som utvecklades på 1800-talet när det i dag finns modern 
fiberteknik. 

FÖR INTE SÅ LÄNGE SEDAN var det dyrt att installera fiberkabel. Det 
krävdes statliga satsningar för att dra fibern mellan de stora 
städerna. Senare byggdes det nationella fiberkabelnätet ut till alla 
städer, till och med till många mindre tätorter. Så gott som alla 
bostäder som byggs i dag har fibernät från början. 

Vi räknar med att den totala utgiften för att bygga om till fibernät 
blir cirka 1 750 000 kronor med anslutning från gatusidan och 
grävning i asfalt (se nedan). Eftersom det är en långsiktig inve-
stering kan den finansieras genom att föreningen tar ett lån i 
bank till en ränta som för närvarande ligger på 2,5–3,0 procent.  

Den genomsnittliga årliga kostnaden för investeringen beräknar 
vi till cirka 1 600 kronor per år och fastighet. Eftersom den 
nuvarande tv-anläggningen kostar varje medlem minst 1 000 
kronor per år, blir behovet av höjd årsavgift cirka 600 kronor. 

När vi ställer de stora fördelarna med ett fibernät i Gylleröd mot 
kostnaderna för ombyggnaden blir vår slutsats att investeringen 
är motiverad. Då har vi ändå blundat för att en fiberanslutning 
kan öka varje fastighets värde. Det finns faktiskt mäklare som 
hävdar att det är lättare att sälja ett hus med fiber och att värde-
ökningen gott och väl motsvarar investeringen.  

EN FRÅGA SOM KOM UPP på informationsmötet den 23 januari 
gäller hur den tekniska lösningen bör vara. Ska fiberkabeln dras i 
asfalt och anslutas från gatusidan – eller är det bättre att dra den 
i trädgårdarna? Flera medlemmar redovisade sina farhågor med 
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trädgårdsalternativet och påpekade att det troligen skulle fordra 
att Lantmäteriet kopplas in för att ta fram servitut.  

Vi förordar asfaltalternativet trots att det på papperet är dyrare 
än det andra alternativet, eftersom vi tror att det skulle kunna 
medföra juridiska komplikationer och fördröja genomförandet av 
ombyggnaden. Dessutom blir sträckan som ska grävas kortare 
och medlemmarnas trädgårdar lämnas i fred. 

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar: 

att  frågan om en eventuell ombyggnad av den nuvarande tv-
anläggningen till fiber beslutas den 6 februari, 

att  den nuvarande tv-anläggningen byggs om till fiber, 

att  fiberkabeln huvudsakligen dras i asfalt och att anslutningar-
na till husen sker från gatusidan samt  

att  styrelsen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med de 
inblandade företagen och genomföra projektet med sikte på att 
ombyggnaden är färdig till den 1 juni 2010. 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 25 januari 2010 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

Fibernät 

1. Ta kontakt med anbudsgivare om nya   Christer  Omgående 
 förutsättningar 

2. Skriva ett förslag till styrelsens yttrande  Christer  Snarast 
över en motion 

3. Skriva ett förslag till styrelsens förslag  Christer  Snarast 
till beslut på extrastämman  

Trädgårdsunderhåll 

4. Avvakta Vägföreningens beslut och sedan  Christer   Vecka 5 
beställa trädgårdsunderhåll enligt Farmar-     
tjänsts anbud 

Inför årsmötet 
5. Göra bokslut för 2009    Leif   Före 16 feb 

6. Göra ett förslag till budget för 2010  Leif   Före 16 feb 

7. Ta kontakt med Bertil Mernsten   Christer  Omgående 

Snöröjning 
8. Informera Farmartjänst om ny rutin för  Christer  Omgående 

beställning av snöröjning 

9. Beställa plogning och sandning vid behov Leif   Löpande 
hos Farmartjänst/Bengt Gudmundsson 
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Styrelsemöte den 16 februari 2010 

Närvarande: Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven Stedt och 
Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapport 

Lars-Peter talar om att han har skickat beställningen till  
Farmartjänst på det löpande trädgårdsunderhållet från och med 
den 1 april 2010. 

2.  Fibernät 

Vi stämmer av läget efter extrastämman den 6 februari. Beslutet 
får laga kraft den 6 mars och därefter kan föreningen träffa avtal 
med de aktuella företagen. 

3. Ordinarie stämma 

Vi planerar årsstämman som kommer att hållas söndagen den 21 
mars klockan 15 på Grand Hôtel. Vi diskuterar ett eventuellt 
programinslag utöver de traditionella årsmötespunkterna, och 
Lars-Peter föreslår att Erik Magnusson, författare till boken om 
Hotell Mölleberg, bjuds in. 

4.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha nästa möte i styrelsen onsdagen den 24 februari 
klockan 18.30 hos Leif. Huvudpunkten blir att gå igenom verk-
samhetsberättelsen, bokslutet etcetera inför årsmötet. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 22 februari 2010 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 16 februari 2010 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

Ordinarie stämma 
1. Göra bokslut för 2009    Leif   Före 24 feb 

2. Göra ett förslag till budget för 2010  Leif   Före 24 feb 

3. Skriva ett förslag till verksamhetsberättelse Christer  Före 24 feb 

4. Skriv ett förslag till verksamhetsplan  Christer  Före 24 feb 
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Styrelsemöte den 24 februari 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Bokslut 

Leif presenterar bokslutet för 2009, se bilaga 1. Vi beslutar att 
godkänna resultaträkningen för 2009 och balansräkningen per den 
31 december 2009. 

2.  Budget 

Vi beslutar att fastställa planen för förnyelse och underhåll för 
perioden 2010–2012, se bilaga 2.  

Leif föreslår en budget för 2010. Vi beslutar att godkänna förslaget 
efter smärre justeringar, se bilaga 2. 

3.  Verksamhetsberättelse 

Christer lägger fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2009. 
Vi beslutar att godkänna den efter smärre justeringar och tillägg, 
se bilaga 3. 

4.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha nästa möte i styrelsen torsdagen den 11 mars 
klockan 18.30 hos Christer. Den viktigaste punkten gäller plane-
ring för ombyggnaden till fibernät. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 2 mars 2010 
     

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 

1.  Resultaträkning för 2009 och balansräkning per den 31  
december 2009 
2.  Plan för förnyelse och underhåll samt budget för 2010 
3.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 
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Resultaträkning för 2009  alla belopp i kronor 

       Verkligt Budget   

Intäkter 
Medlemsavgifter, 73 fastigheter à 2 000 kr 146 000 146 000  
Övriga intäkter         100             0 
Intäkter totalt 146 100 146 000 

Kostnader 
Markskötsel 36 964 55 000 
Underhåll, målning och reparationer 0 3 000 
Visningsrätter för tv, avgift till Stim 49 888 52 000 
El till tv-anläggningen 6 326 6 500 
Underhåll av tv-anläggningen 16 556 15 000 
Försäkring av tv-anläggningen 3 288 3 200 
Administrationskostnader 1 365 2 000 
Möteskostnader och representation 5 924 0 
Plusgirokostnader 954 0 
Övriga kostnader      7 817    5 000 
Kostnader totalt 129 082 141 700 
 
Periodens resultat 17 018 4 300  
 
 
Balansräkning per den 31 december 2009  alla belopp i kronor 

Tillgångar 
Plusgiro 100 063,48 
Tillgångar totalt 100 063,48 
 
Skulder och eget kapital 
Leverantörsskulder 6 577,00 
Eget kapital 
 Ingående eget kapital 76 468,48 
 Periodens resultat +17 018,00 
 Utgående eget kapital 93 486,48   93 486,48 
Skulder och eget kapital totalt 100 063,48 
 
 
Mölle den 1 mars 2010 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 
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Plan för förnyelse och underhåll 

2010 
Ombyggnad av den gemensamma tv-anläggningen; föryngringsbe-
skärning av Rosa Rugosa-häckarna, rensning av träd, buskage och 
övriga rabatter; hamling av pilarna i lekparken; inspektion av lekred-
skapen. 
 
2011 
Översyn och förnyelse av gångvägar, häckar, gräsmattor med mera; 
rensning av träd, buskage och övriga rabatter; hamling av pilarna i 
lekparken; inspektion av lekredskapen. 
 
2012 
Rensning av träd, buskage och övriga rabatter; hamling av pilarna i 
lekparken; inspektion av lekredskapen; inspektion av asfaltytor med 
eventuella kompletteringar. 

 

Budget för 2010  alla belopp i kronor 

Intäkter 
Medlemsavgifter, 73 fastigheter à 2 300 kr 167 900   

Intäkter totalt 167 900  

Kostnader 
Markskötsel 55 000 
Underhåll, målning och reparationer 4 000 
Visningsrätter för tv, avgift till Stim 40 000  
El till tv-anläggningen 6 000 
Underhåll av tv-anläggningen 10 000 
Försäkring av tv-anläggningen 4 000 
Fibernät 22 000 
Administrationskostnader 3 000 
Möteskostnader och representation 6 000  
Övriga kostnader     8 000 
Kostnader totalt 158 000  
 
Periodens resultat 9 900    
 
 
Mölle den 1 mars 2010 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 
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Styrelsens verksamhetsberättelse • 2009 

1.  Förtroendevalda 

Styrelsen har haft följande sammansättning sedan den ordinarie 
stämman i mars 2009: Lars-Peter Jonsson, ordförande; Leif 
Houghton, kassör; Christer Wallentin, sekreterare och Sven Stedt, 
suppleant.  

Cecilia Gullberg-Müntzing har varit revisor och Ulla Steen har varit 
revisorssuppleant. 

Valberedningen har bestått av Christer Nilsson (sammankallande) 
och Ronny Klang. 

2.  Möten och sammanträden 

Föreningen har haft två extrastämmor: den 24 oktober 2009 och 
den 6 februari 2010. Båda gällde frågan huruvida den gemensam-
ma tv-anläggningen skulle byggas om till fibernät. Dessutom hölls 
ett informationsmöte den 23 januari 2010 i samma ämne. 

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under 
perioden den 21 mars 2009–den 28 februari 2010. Ytterligare ett 
styrelsemöte kommer att hållas den 11 mars 2010. 

Den 10 maj var det städdag i Håven med ett tjugotal deltagare. 
Midsommardagen kom med vackert väder, och många medlem-
mar deltog i picknicken på Gröningen. Den traditionella kräftski-
van hölls den 28 augusti; omkring femton personer var med. 

3. Ekonomi 

Föreningen har en god ekonomi. Det egna kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till cirka 93 000 kronor. Resultatet för 2009 blev ett 
överskott på cirka 17 000 kronor, vilket var cirka 13 000 kronor 
bättre än planerat. Det var framför allt kostnaderna för mark-
skötseln som blev lägre än väntat. 

För 2009 betalade varje medlem 2 000 kronor till samfällighetsfö-
reningen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avgiften för 
2010 ska vara 2 300 kronor. Ökningen med 300 kronor hänger 
ihop med den planerade ombyggnaden till fibernät. 

4.  Fibernät 

Extrastämman den 6 februari 2010 beslöt att den gemensamma tv- 
anläggningen ska byggas om till fibernät. Beslutet vinner laga kraft 
den 6 mars 2010. Därefter kan upphandlingen avslutas och bygget 
komma igång. Ombyggnaden kommer att ta cirka två månader. 
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Kostnaden för fiberombyggnaden är beräknad till cirka 1 750 000 
kronor. Investeringen ska lånefinansieras i sin helhet. Den beräk-
nas medföra en årlig kostnad för ränta och amortering på i genom-
snitt cirka 1 600 kronor per fastighet. Medlemmarnas årliga avgift 
till samfällighetsföreningen beräknas i genomsnitt för lånetiden 
komma att öka från 2 000 kronor – vilket var avgiften för 2009 – 
till cirka 2 600 kronor per år, det vill säga med cirka 600 kronor 
per år. 

5.  Gyllerödwebben 

Lagom till midsommarfesten presenterade styrelsen den nya 
webbplatsen för Gylleröd, www.gyllerod.se. Hemsidan har därefter 
utvecklats och förbättrats successivt; detta har kunnat ske genom 
synpunkter och tips från många av medlemmarna.  

Det visade sig under behandlingen av frågan om fibernät under 
hösten och vintern att webbplatsen kom att spela en viktig roll som 
diskussionsforum och informationskanal. 

Samfällighetsföreningens samlade dokumentation – protokoll, 
verksamhetsberättelser, avtal, kartor, brev med mera – bestod 
tidigare av tusentals sidor, förvarade i ett femtontal pärmar. 
Materialet har digitaliserats och är numera tillgängligt på webb-
platsen. Originaldokumenten förvaras i styrelsens arkiv. 

6.  Yttre underhåll 

Kullabygdens Farmartjänst i Viken har svarat för det löpande 
underhållet av gräsmattor, häckar och gångvägar. I december 2009 
sade styrelsen upp avtalet med Farmartjänst för omförhandling. 
Samtidigt begärde styrelsen anbud från ytterligare fem företag. I 
januari 2010 beslöt styrelsen att träffa ett nytt avtal med Farmar-
tjänst på i stort sett samma villkor som tidigare. Avtalet löper från 
och med den 1 april 2010. 

Samfällighetsföreningens ansvar för skötsel av mark i Gylleröd är 
exakt definierat. Föreningen ska framför allt sköta gräset på 
Gröningen, gångvägarna, Rosa Rugosa-häckarna och lekplatsen (se 
www.gyllerod.se/kartor). 

En stor del av arealen – utanför de enskilda tomterna – ska under-
hållas av Mölle vägförening. Det gäller gatorna, torgen med deras 
planteringar, Håven, gräsmattan och storgatstenen på ömse sidor 
om infarten till Gylleröd etcetera. Även den storgatsten som löper 
längs gatorna ligger på Vägföreningens mark, men i praktiken 
sköts den av flertalet fastighetsägare. 

Under årens lopp har samfällighetsföreningens styrelse vid flera 
tillfällen kritiserat Vägföreningen för brister i underhållet av 
Vägföreningens delar av Gylleröd. Vägföreningens återkommande 
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förklaring har varit att dess ekonomi är ansträngd och inte räcker 
till för allt som skulle behöva göras. 

Styrelsen har haft underhandskontakter med ordföranden och 
sekreteraren i Vägföreningen om de aktuella underhållsfrågorna. 
Sekreteraren var också med på samfällighetsföreningens styrelse-
möte den 19 augusti 2009 då frågorna diskuterades ingående. 
Skötselproblemet fordrar nya kontakter under 2010 – och kanske 
nya lösningar. 

7.  Övrigt 

I juni fälldes ett stort träd på Gröningen; det var allvarligt angripet 
av almsjukan. Arbetet med fällning och bortforsling av timmer och 
grenar utfördes utan kostnad för föreningen. 

Håven snyggades upp under våren och hösten. Först var det 
städdagen i maj som gjorde susen. Och sedan försvann ett par 
gamla, avregistrerade fordon från parkeringsplatsen. Det senare 
lyckades tack vare insatser från både kommunen och några före-
ningsmedlemmar. 

I juli förra året skrev byföreningen, vägförening och Gylleröds 
samfällighetsförening ett brev till kommunen om belysningen 
vid infarten till Mölle. Bakgrunden vara att kommunen planera-
de att ta bort belysningstolparna; vägen skulle alltså bli mörk-
lagd. Föreningarna krävde att de befintliga belysningsstolparna 
skulle ersättas med nya så att en acceptabel vägbelysning kunde 
bibehållas. Kommunens beslut blev att tills vidare låta de gamla  
stolparna vara kvar. 

 
Mölle den 1 mars 2010 
 
Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 
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Styrelsemöte den 11 mars 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapporter 

Christer talar om att han har informerat de företag som har lämnat 
anbud på de olika delarna av ombyggnaden till fibernät – alltså EON 
ES, Handelsbanken, Höganäs Energi, Nordea, Öresundskraft,  
Öresundskraft Underhåll – om att beslutet på stämman den 6 februari 
har överklagats, vilket kan komma att innebära en försening av igång-
sättandet. 

Leif berättar att han har haft kontakt med föreningens revisor, Cecilia 
Gullberg-Müntzing, angående revisionsberättelsen. 

2.  Svar på överklagande 

Vi fastställer utformningen av styrelsens svaromål till fastighetsdom-
stolen, se bilaga 1. Svaret lämnas till tingsrätten i Malmö den 12 mars 
2010. 

3.  Årsmötet 

Lars-Peter föreslår att Erik Magnussons föredag om turismen i Mölle 
kommer före årsmötesförhandlingarna. Hans motiv är att det kan vara 
svårt att beräkna hur lång tid dessa tar. Vi beslutar enligt förslaget. 

4.  Gyllerödwebben 

Christer redovisar en begäran från Staffan Gribel, Sillgränd 41, att få 
publicera ett inlägg på Gyllerödwebbens debattforum om ombyggnaden 
till fibernät.  

Vi beslutar att inte gå honom till mötes. Styrelsens har två skäl för detta 
ställningstagande: dels är frågan avgjord genom det beslut som stäm-
man fattade den 6 februari 2010, dels är det inte lämpligt ha publicera 
inlägg på hemsidan från ena parten i en pågående rättsprocess. 

 
Vid protokollet    Justeras 
      

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

Bilaga 1 • Svaromål till 
fastighetsdomstolen den 
12 mars 2010 
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Styrelsemöte den 24 mars 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Konstituering 

Vi beslutar att Lars-Peter Jonsson och Leif Houghton ska vara firma-
tecknare, var och en för sig, att Leif Houghton ska vara kassör och att 
Christer Wallentin ska vara sekreterare. Vi beslutar att fortsätta med 
ordningen att det är ordföranden som justerar styrelsens protokoll. 

2.  Rapporter 

Christer berättar att han har fått information från Lillemor Eriksson om 
att Mölle byförening har planer på att förbättra badet i Fågelviken. Det 
ska bland annat ske genom att man beställer transport av sand från 
Strandbaden och organiserar en grupp som sköter badplatsen under 
sommaren. 

3. Efter årsmötet 

Vi går igenom den preliminära versionen av protokollet och planerar de 
praktiska frågorna med distributionen av protokollet och en uppma-
ning till medlemmarna att betala årsavgiften. 

4.  Övriga frågor 

Vi bestämmer preliminärt datum för den traditionsenliga avtack-
ningsmiddagen för styrelsen och revisorerna.  

5. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 27 april klockan 18.30 hos Sven 
Stedt. 

 
Vid protokollet    Justeras den 26 mars 2010 
      

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 19 april 2010 

 

Styrelsemöte den 14 april 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Begäran om extrastämma 

Lars-Peter redovisar en begäran från en grupp om att styrelsen ska 
kalla till en extrastämma ”för att återkalla beslutet som togs på extra-
möte den 6 februari 2010”, se bilaga 1. Gruppen som består av tjugofem 
delägare företräds av Lars-Erik Johansson. 

Styrelsen beslutar att inte tillmötesgå gruppens begäran med hänvis-
ning till den pågående rättsprocessen, föranledd av ett överklagande. Vi 
utformar ett brev som ska delas ut till alla medlemmar för att informera 
om begäran och styrelsens ställningstagande, se bilaga 2. 

 

Vid protokollet   Justeras 
  den 19 april 2010  
  

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

 

Bilagor 

1 Begäran om extrastämma, daterad den 10 april 2010. 
2 Styrelsens brev till medlemmarna, daterad den 16 april 2010. 

 



Nej till fiberndt i Gylleriid

Kritiken mot att ldgga ner den nuvarande gemensamhetsanldggningen och
ersdtta den med ett nytt fiberndt har okat mycket ndr ny information
framkommit.

Nir styrelsen dessutom vdljer att inte svara pi frigor p6 drsmotet 21 mars
zOtO, som man dr tvungen till enligt samfdllighetslagen 5 50, upplever vi att det
beslut som togs p6 ett extra mote 6 februari inte dr sdrskilt vdl forankrat och
genomtdnkt.

Staffan Gribels informationsblad, mars 2010, visar att det finns minga bdttre
alternativ som kan anpassas efter varje hush6lls enskilda behov.

Vidare anser m6nga att det inte dr rdtt att binda sig for en losning som vi miste
ha i 25 6r. Den tekniska utvecklingen 96r si oerhort snabbt framit.
Den foreslagna fiberl6sningen skulle ocksi innebdra mycket hoga kostnader for
varje enskild medlem for en ny TV losning.

Att dessutom fi se v6ra gator och torg uppgrdvda och direfter hoplappade dr
forfulande i vdrt omr6de.

Enligt Anldggningsbeslutet for Gyllerdds Samfdllighetsforening skall foreningen
ha ansvar for och forvalta gemensamhetsanliggning for radio och TV, vilket vi
inte fir om fiberlosning tas i drift och den gamla anldggningen l6ggs ner.
Det blir svart i TV rutorna om man inte investerat egen infrastruktur i sin
fastighet och dessutom skrivit avtal med n6gon TV operator. Att nigra enstaka
hush6ll i Gyller6d har ett extremt stort behov av snabba internetlosningar dr
inte tillrdckligt skdl for att vi skall ha en gemensam losning av internet.

Vi, undertecknade, vdnder oss ddrfor till styrelsen for att utlysa ett
extra mote for Gyllerods samfdllighetsforening, enligt 5 47 Samfdllighetslagen.
Arendet som skall behandlas dr:
Omrostning om att iterkalla beslutet som togs p6 extrastdmman 6 februari
2oto samt tillsdttning av arbetsgrupp som behandlar TV- fr6gan och ldgger
fram olika objektiva alternativ till ett extra mote i sommar.

Molle 10 april 2Ot0

Christer
Textruta
Bilaga 1Styrelsen 14 april 2010
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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Besök gärna föreningens hemsida • www.gyllerod.se 
 

Mölle den 16 april 2010 
 
 
Till alla Gyllerödsbor 
 
 
 
 

När vi tackade ja till att ställa upp i styrelsen för samfällighetsföre-
ningen var vi lyckligt ovetande om vilka prövningar som låg framför 
oss. Vi var inställda på att göra ett bra jobb och att verka för alla 
medlemmars bästa, och i den andan har vi arbetat. 

Vi anade föga att vårt ärliga uppsåt skulle komma att ifrågasättas 
när en förändring av den gemensamma tv-anläggningen hamnade 
på vårt bord. Däremot visste vi att tv-frågan länge hade varit kon-
troversiell och vi insåg att det var viktigt att en eventuell förändring 
grundades på ett gediget beslutsunderlag och att alla medlemmar 
fick gott om tid att sätta sig in i saken innan ett beslut skulle fattas. 

Extrastämman den 6 februari 2010 beslöt att den nuvarande an-
läggningen ska byggas om till fibernät. Det var 27 medlemmar som 
röstade för och 20 medlemmar som röstade emot. För oss var 
resultatet inget att glädja sig åt – även om beslutet följde styrelsens 
förslag. Vi hade hellre sett ett tydligare utslag i den ena eller andra 
riktningen. 

Vi har upprepade gånger betonat att en samfällighetsförening har 
makt. En majoritet kan besluta om någonting som alla medlemmar 
sedan är tvungna att följa – även de som inte gillar beslutet. Därför 
är det viktigt att större beslut är väl förankrade bland medlemmar-
na, att alla har fått information och goda möjligheter att bilda sig en 
egen uppfattning.  

Även om en styrelse tycker att den har gjort sitt bästa för att infor-
mera och ge utrymme för diskussion kan en del medlemmar anse att 
de har blivit överkörda eller att det inte gick rätt till när beslutet 
fattades. Därför ger lagen minoriteten ett skydd, varav det viktigaste 
är att alla beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen. På det viset 
får en oberoende instans pröva klagomålet. Om rätten kommer fram 
till att beslutet strider mot lag och praxis, gäller det inte längre. 

I Gylleröds fall överklagade som bekant sju delägare ombyggnads-
beslutet. Fastighetsdomstolen har börjat att sätta sig in i ärendet och 
har kallat till ett första sammanträde med parterna den 6 maj 2010. 
Rättsprocessen är alltså igång, och vi hoppas på ett avgörande 
antingen före sommaren eller i början av hösten. 

En annan del av minoritetsskyddet är möjligheten att begära att 
styrelsen kallar till en extrastämma. För detta krävs att minst en 

Christer
Textruta
Bilaga 2Styrelsen 14 april 2010



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Besök gärna föreningens hemsida • www.gyllerod.se 
 

femtedel av medlemmarna står bakom önskemålet och att det 
ärende som ska behandlas är preciserat. 

I lördags hamnade styrelsen i en knivig situation. Då överlämnade 
nämligen Lars-Erik Johansson en begäran om en extrastämma. Till 
skrivelsen hör en namnlista som inleds med orden: ”Vi vill ha ett 
extramöte för att återkalla beslutet som togs på extramöte den 6 
februari 2010”. Listan innehåller namn på sammanlagt tjugofem 
delägare. 

Det skydd som lagen ger minoriteten – alltså bland annat att över-
klaga och att begära en extrastämma – kan emellertid inte utövas 
samtidigt, som vi ser det. Det blir tårta på tårta. Om fastighetsdom-
stolen kommer fram till att styrelsen har handlagt ärendet på ett 
felaktigt vis, faller beslutet automatiskt, och det behövs ingen ny 
stämma för att bekräfta detta. 

Styrelsen har därför beslutat att inte tillmötesgå Lars-Erik Johans-
sons med fleras begäran om en extrastämma. Beslutet var inte lätt 
att fatta, eftersom det känns svårt att gå emot en önskan från många 
av föreningens medlemmar. Men egentligen är det samma linje som 
vi har följt alltsedan styrelsen beslöt att inte publicera nya inlägg i 
fiberfrågan på Gyllerödwebben, liksom att i möjligaste mån inte gå 
in i någon diskussion om fiberombyggnaden på årsmötet. Vi anser 
att den rättsprocess som kärandena inledde med sitt överklagande 
bör respekteras och slutföras.  

Om fastighetsdomstolen skulle komma fram till att styrelsens 
handläggning har varit korrekt, anser vi att det trots allt är rimligt 
att kalla till en extrastämma för att ge medlemmarna en ny chans att 
sätta sig in i frågan om en ombyggnad och att ta slutlig ställning. Vi 
är villiga att ta detta steg för att inte i onödan skapa motsättningar 
mellan medlemmarna som på sikt skulle kunna skada den goda 
grannsämja som för det mesta råder i Gylleröd. 

Med vänliga hälsningar 
STYRELSEN FÖR GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 

PS Hela dokumentet med en begäran om en extrastämma finns på 
www.gyllerod.se. Där finns också överklagandet liksom styrelsens 
svaromål. DS 

En kopia av detta brev tillställs fastighetsdomstolen i Malmö  
för kännedom. 
 

 

http://www.gyllerod.se/�
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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Besök gärna föreningens hemsida • www.gyllerod.se 
 

Mölle den 16 april 2010 
 
 
Till alla Gyllerödsbor 
 
 
 
 

När vi tackade ja till att ställa upp i styrelsen för samfällighetsföre-
ningen var vi lyckligt ovetande om vilka prövningar som låg framför 
oss. Vi var inställda på att göra ett bra jobb och att verka för alla 
medlemmars bästa, och i den andan har vi arbetat. 

Vi anade föga att vårt ärliga uppsåt skulle komma att ifrågasättas 
när en förändring av den gemensamma tv-anläggningen hamnade 
på vårt bord. Däremot visste vi att tv-frågan länge hade varit kon-
troversiell och vi insåg att det var viktigt att en eventuell förändring 
grundades på ett gediget beslutsunderlag och att alla medlemmar 
fick gott om tid att sätta sig in i saken innan ett beslut skulle fattas. 

Extrastämman den 6 februari 2010 beslöt att den nuvarande an-
läggningen ska byggas om till fibernät. Det var 27 medlemmar som 
röstade för och 20 medlemmar som röstade emot. För oss var 
resultatet inget att glädja sig åt – även om beslutet följde styrelsens 
förslag. Vi hade hellre sett ett tydligare utslag i den ena eller andra 
riktningen. 

Vi har upprepade gånger betonat att en samfällighetsförening har 
makt. En majoritet kan besluta om någonting som alla medlemmar 
sedan är tvungna att följa – även de som inte gillar beslutet. Därför 
är det viktigt att större beslut är väl förankrade bland medlemmar-
na, att alla har fått information och goda möjligheter att bilda sig en 
egen uppfattning.  

Även om en styrelse tycker att den har gjort sitt bästa för att infor-
mera och ge utrymme för diskussion kan en del medlemmar anse att 
de har blivit överkörda eller att det inte gick rätt till när beslutet 
fattades. Därför ger lagen minoriteten ett skydd, varav det viktigaste 
är att alla beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen. På det viset 
får en oberoende instans pröva klagomålet. Om rätten kommer fram 
till att beslutet strider mot lag och praxis, gäller det inte längre. 

I Gylleröds fall överklagade som bekant sju delägare ombyggnads-
beslutet. Fastighetsdomstolen har börjat att sätta sig in i ärendet och 
har kallat till ett första sammanträde med parterna den 6 maj 2010. 
Rättsprocessen är alltså igång, och vi hoppas på ett avgörande 
antingen före sommaren eller i början av hösten. 

En annan del av minoritetsskyddet är möjligheten att begära att 
styrelsen kallar till en extrastämma. För detta krävs att minst en 
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femtedel av medlemmarna står bakom önskemålet och att det 
ärende som ska behandlas är preciserat. 

I lördags hamnade styrelsen i en knivig situation. Då överlämnade 
nämligen Lars-Erik Johansson en begäran om en extrastämma. Till 
skrivelsen hör en namnlista som inleds med orden: ”Vi vill ha ett 
extramöte för att återkalla beslutet som togs på extramöte den 6 
februari 2010”. Listan innehåller namn på sammanlagt tjugofem 
delägare. 

Det skydd som lagen ger minoriteten – alltså bland annat att över-
klaga och att begära en extrastämma – kan emellertid inte utövas 
samtidigt, som vi ser det. Det blir tårta på tårta. Om fastighetsdom-
stolen kommer fram till att styrelsen har handlagt ärendet på ett 
felaktigt vis, faller beslutet automatiskt, och det behövs ingen ny 
stämma för att bekräfta detta. 

Styrelsen har därför beslutat att inte tillmötesgå Lars-Erik Johans-
sons med fleras begäran om en extrastämma. Beslutet var inte lätt 
att fatta, eftersom det känns svårt att gå emot en önskan från många 
av föreningens medlemmar. Men egentligen är det samma linje som 
vi har följt alltsedan styrelsen beslöt att inte publicera nya inlägg i 
fiberfrågan på Gyllerödwebben, liksom att i möjligaste mån inte gå 
in i någon diskussion om fiberombyggnaden på årsmötet. Vi anser 
att den rättsprocess som kärandena inledde med sitt överklagande 
bör respekteras och slutföras.  

Om fastighetsdomstolen skulle komma fram till att styrelsens 
handläggning har varit korrekt, anser vi att det trots allt är rimligt 
att kalla till en extrastämma för att ge medlemmarna en ny chans att 
sätta sig in i frågan om en ombyggnad och att ta slutlig ställning. Vi 
är villiga att ta detta steg för att inte i onödan skapa motsättningar 
mellan medlemmarna som på sikt skulle kunna skada den goda 
grannsämja som för det mesta råder i Gylleröd. 

Med vänliga hälsningar 
STYRELSEN FÖR GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 

PS Hela dokumentet med en begäran om en extrastämma finns på 
www.gyllerod.se. Där finns också överklagandet liksom styrelsens 
svaromål. DS 

En kopia av detta brev tillställs fastighetsdomstolen i Malmö  
för kännedom. 
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