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Styrelsemöte den 27 april 2010 

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

1. Rapporter 

Leif presenterar en ekonomisk rapport per den 26 april 2010. Den visar 
att föreningen hittills har fått in 25 000 kronor i medlemsavgifter och 
att kostnaderna uppgår till cirka 27 000 kronor, se bilaga 1. 

Christer redogör för ett yttrande till fastighetsdomstolen den 21 april 
2010 med anledning av ett yrkande på uppskov från Lars-Erik Johans-
son med flera att målet ska förklaras vilande i avvaktan på en extra 
föreningsstämma eller att åtminstone det planerade mötet den 6 maj 
2010 ska skjutas upp, se bilaga 2 och 3. 

Christer redovisar ett yttrande som föreningen lämnade den 27 april till 
Länsstyrelsen i Skåne län. Yttrandet föranleddes av att Lars-Erik 
Johansson med flera har begärt att Länsstyrelsen ska kalla till en extra 
föreningsstämma, se bilaga 4 och 5. 

2. Fastighetsdomstolen 

Vi går igenom läget inför det möte som fastighetsdomstolen har kallat 
till den 6 maj 2010 i stadshuset i Höganäs, se bilaga 6. Vi beslutar att 
föreningen ska representeras av Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson och 
Christer Wallentin. 

3. Kommande aktiviteter 

Vi beslutar att inte upprepa förra årets vårstädning i Håven, eftersom 
behovet inte är lika stort i år. Om det emellertid skulle visa sig att det 
under året behövs en extra insats där eller någon annan stans, är vi 
beredda att snabbt trumma ihop medlemmarna. 

Vi beslutar att ordna en midsommarpicknick på Gröningen med 
ungefär samma uppläggning som 2009. Vi beslutar också att årets 
kräftskiva ska hållas fredagen den 27 augusti klockan 19, antingen på 
Gröningen eller hemma hos någon om det är för kallt att vara ute. 

4.  Vägföreningen – yttre underhåll 

Vi beslutar att skicka ett brev till Vägföreningens ordförande med en 
begäran om bättre underhåll av torgen i Gylleröd, av vissa ytor med 
storgatsten etcetera. Några träd behöver återplanteras och ogräs måste 
rensas, se bilaga 6. 
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5. Samfällighetsföreningen – yttre underhåll 

Christer redovisar en begäran från Carola Hannah, Sillgränd 39, om 
beskärning och rensning av Rosa Rugosa-häcken på den västra sidan av 
gångvägen från Sillgränd i riktning mot lekplatsen. Vi konstaterar att 
åtgärden är väl motiverad och beslutar enligt Carolas önskan. 

6. Nästa möte 

Vi beslutar att sammanträda måndagen den 10 maj. Mötet blir hos Leif 
klockan 18.30. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     Den 8 maj 2010 

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

 

Bilagor 

1. Ekonomirapport per den 26 april 2010. 
2. Yrkande om uppskov. 
3. Styrelsens yttrande över yrkandet om uppskov. 
4. Begäran om att Länsstyrelsen kallar till en extra föreningsstämma. 
5. Styrelsens yttrande över begäran om kallelse. 
6. Brev till Mölle Vägförening om yttre underhåll. 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 27 april 2010 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

Vägföreningen – yttre underhåll 

1.  Skicka brev till Håkan Göthe               Lars-Peter         Snarast 

Samfällighetsföreningen – yttre underhåll 

2. Beskära häck vid gångvägen/lekplatsen  Christer  Maj 

Övrigt 
3. Lämna ett presentkort till Cecilia Müntzing Leif   Snarast 
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MALMO TINGSRATT rOnnlAccANDE Aktbilaga 42,: FASTIGHETSDOMSTOLEN 2OIO-c/-Ig
Avdelning I Mil nr

F 1728-10 Enhet ll
Anges vid kontakt med tingsrltten

Gyllerdds Samftillighetsftirening
Sillgriind 45
260 42 Mdlle

ChristerNilsson, krs-Erik Johansson m fl ./. Gyllerdds Samftillighetsftirening
angiende klander enligt samfiillighetslagen

Ni ska lemna ett skriftligl ythande 6ver bifogad handling, aktbilaga 41.

Ythandet ska ha kommit in till tingsriitten senast den 26 april2010.

Handlingama bdr liimnas i wi exemplar.

Bo Dahlstrdm
Telefon direkt 040-35 33 l5

Dok.Id 388991
Postedress Besdlrsadress Telefon Teldex Erpeditionsdd
Box 265 Kalendegatan I 040-35 30 00 040-61 I 43 l0 mAndag - fredag
20122 Malm0 E-post matno.tingsraff@dom.se 09:00-14:fi)

Christer
Textruta
Bilaga 227 apr 2010



Malmo Tingsrdtt
Fastighetsdomstolen
Avdelning 1

Box 265
20t22 Malmri

MALMO TINGSRATT

ill'r* -04- t 6

ext F l?Iftto
Aktbil

M5l nr: tL728-LO
Enhet 11

Vi yrkar att milet frirklaras vilande i awaktan
pi en extra ftireningsstiimma eftersom majoriteten isamfillighetsforeningen
nu vill iterkalla det beslut som togs pi extrastdmman den 5 februari 2010.

Styrelsen i samfdlligheten ir informerades om detta 10 april 2010

Skulle det dnd6 vara sa att retten finner det liimpligt med ett
mcite mellan parterna, dir den frireslagna tidpunkten ir den 6 maj klockan 10.00

i H6ganis, cinskar vi att detta m6te frirldggs till ett senare datum eftersom
tre stycken initierade medlemmar pi kdrandesidan inte kan vara med den 5 maj pi grund

av tjinsteresor till bland annat Kina och USA.
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Den zr april zoro

Malmii tingsrdtt . Avdelning r . Enhet rr
Fastighetsdomstolen
Bo Dahlstriim
Box 265
zorzz Malmri

Mfil nr F r7z8-ro - yftrande iiver aktbilaga 41

Bakgrunden ir foljande: Den ro april zoro limnade Lars-Erik
Johansson en skrivelse till sgrelsen med en begdran om att den
skulle kalla till en extrastdmma "for att iterkalla beslutet som togs
pA extram<ite den 6 februari 2o1o". Till skrivelsen h<ir en namnlista
med sammanlagt tjugofem deldgare, se bilaga r.

Stlrelsen beskit vid sitt sammantrdde den 14 april zoro att infe
tillmritesgi denna beghran om en extrastdmma, eftersom vi anser
att den rittsprocess som kdrandena inledde med sitt <iverklagande
htir respekteras och slutfiiras. Styrelsen informerade alla medlem-
mar om sitt beslut i ett brev den 16 april zoro, se bilaga z.

Vi motsdtter oss bestdmt att milet, enligt [,ars-Erik Johanssons brev
av den r5 april zoro, fiirklaras vilande. Vira skdl iir fiiljande:

. For det fiirsta frr alltsi styrelsen inte beredd att kalla till nflgon
extrastimma innan mAlet 6r avgjort.

. Frir det andra bestrider vi Johanssons pistflende att "majoriteten i
samfdllighetsforeningen nu villiterkalla det beslut som togs pi
extrastdmman den 6 februari 2o1o". Beslutet om att bygga om den
nuvarande gemensamma anldggningen f<ir television och radio till
fiber togs av en majoritet pfl extrastdmman. Hur rcistresultatet
skulle kunna tlnkas bli p& en eventuell kommande stdmma i samma
friga iir det ingcn som vet. Antalet medlemmar i ftireningen dr
sjuttiotre.

Vi motsdtter oss ocksi Johanssons frirslag att det inplanerade m<itet
mellan parterna i fastighetsdomstolens regi den 6 maj zoro skulle
skjutas upp. Kdrandesidan best&r av sju deldgare, representerade av
inte mindre dn elva personer. Det frirefaller oss troligt att Atminsto-
ne nigra av dessa kan fiiretrida kdrandena - iven om nigra i
gruppen skulle vara pi tjdnsteresa.

Christer
Textruta
Bilaga 327 apr 2010



Gyllertids samfiillighetsfiirening sidan z av z

Srllgrand 45 . 26il 4l lt'iclle . 8e:6k garna v;r hemsrda www.gyllerod.se

L&t oss avslutningsvis framh6lla att samtliga i khrandegruppen
tillhiir den sida som kom i minoritet i omrdstningen den 6 februari
zoro. Sedan ftireningen fattade beslutet om ombyggnad har de
<iverklagat beslutet, begiirt att styrelsen kallar till en ny extrastimma
och, det senasten yrkat p[ att fastighetsdomstolen fiirklarar m6let
vilande.

Kiirandesidans agerande har redan fdrdr<ijt verlatdllandet av
stdmmobeslutet med ett par minader. Varje ytterligare fiirsening
riskerar att tillfoga ftireningen ekonomisk skada eftersorn byggkon-
junkturen dr pi vlg uppit, vilket kan komma att giira ombyggnads-
arbetena dyrare. F<ir frireningen dr det alltsi angeliiget att fastig-
hetsdomstolen verkligen genomf<ir det frirsta sammantr[det med
parterna den 6 maj zo1o, sfl att domstolen sedan kan g& vidare i
behandlingen av irendet och komma till ett beslut.

I detta mfll har vi sedan tidigare kontakt med beredningsjuristen
Ulrica Dahlberg och fastighetsr&det Torsten Sojdelius.

Med vdnliga hdlsningar

ordftirande

Christer Wallentin
sekreterare

Bilagor

r. Begiran orn extrastdmma, daterad den ro april zoro
z. Styrelsens brev till medelmmarna, daterad den 16 april zoro



LANSSTYRELSEN
I SKANE LAN

VAr referens

F orvaltningsavde lnin gen

Axel Starck
040/044-252669

UNDERRATTETSE

2010-04-22
l' ' -1-lCr,iAK ,.. - DLL'- e ci\vr-

l(1)

205-5943-t0

Styrelsen for Gyllerdds samf;illighetsforening
Leif Houghton
Sillgriind 45

260 42 MOLLE

Till liinsstyrelsen har 2010-04-19 inkommit en beg[ran om att liinsstyrelsen skall
kalla till extra foreningsstdmma i Gyllerdds samf?illighetsforening. Yrkandet och
grunderna hiirlor framgir av bifogade kopior. Ni f6r nu mojlighet attytta Er over
begiiran. Ert svar skall ha kommit in till Liinsstyrelsen senast?Qlq-0ffi__
Liinsstyrelsen kan diirefter avgora drendet, dven om Ni inte hai svaiat inom den
angivna tiden.

,u'? ./ ,/,/),./6,/t-/
Axel Starck

Begdran om kallelse till extra fiireningsstiimma

Bilaea

Kopia av skrivelse med begdran samt tre bilagor

Postadress Besiiksadress Telefon

205 15 Malmo Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 044-25 20 00 w

Plusgiro/Eankgiro E-post

6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se

5050-3739

Telefax

040-252085

044-252085

www

www.lansstyrelsen.se/skane

Christer
Textruta
Bilaga 427 apr 2010



Ldnsstyrelsen i SkAne ldn

Kungsgatan 13

205 15 Malm6

Begdran om extrastdmma i Gylleriids samfdllighetsfiirening

I brev till styrelsen i Gyllerods samfillighetsfdrening 10 april 2010 (se bilaga 1) har
25 stycken (34 %)fastiehetsdgare i vir forening yrkat pi att styrelsen skall kalla till extrastimma enligt
samfillighetslagen 5 47 och Gyllerods samfdllighetsforenings stadgar 5 12.

Styrelsen har informerat medlemmarna isamfiilligheten att man inte kommer att kalla

till denna extrastimma(se bilaga 2), som man dr skyldig till enligt Samfdllighetslagen och foreningens
egna stadgar.

Vi, nedan undertecknande medlemmar i Gyllerods samf5llighetsf6rening, hemst5ller ddrfdr 5t
liinsstyrelsen att utlysa extrastiimma i v6r forening omgiende.

Enligt stadgarna skall foreningen kalla till stemma senast 14 dagar innan m6tet.
Vi foreslir ddrf6r att Ldnsstyrelsen kallar till extrastdmma lordagen den 8 maj klockan 10.00,
alternativt 16rdagen 15 maj klockan 10.00. Plats: Molle stationshus.

M6lle 16 april 2010-04-15

Shlb^Cd,4lilffit/J"e'&-€' // - /l' -l

+ t8z/te&t*--42'-L- *t "'-*ts- KerstinTillberg 4ol" |oi{" Fredrik.NordinStaffan Gribel
Sillgrind 41

(tu -,i
- -- ,,'t l-C
Gurl'.Britt Brod6n
Krghsriind 5

Charlotte Lund

Sillgrdnd 4L Garngrdnd6 - Krokgrind2 Krokgrind2

Bilaga 1. Brev till styrelsen i Gyller6ds samfillighetsforening, inklusive kopia p6 namnunderskrifter.
Bilaga 2. Brev frin styrelsen till medlemmarna i Gyllerods samfdllighetsforening
Bilaga 3. Adressforteckning medlemmar(fastighetsdgare) Gyllerods samfdllighetsforening

Lars:Eik Johansson
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Den z7 april zoro

Ldnsstyrelsen i Skine lln
F<irvaltningsavdelningen

Axel Starck
2o515 Malm<i

Diarienummer 2oS-S g 4g-ro - yftrande

Detta yttrande gdller en begdran av den 16 april zoro frin Lars-Erik
Johansson med flera att Liinsstl'relsen ska kalla till en extra frire-
ningsstdmma i Gyllercid. Bakgrunden dr f<iljande:

Den 6februari zoto. Extrastiimma
Fiireningen beslutar att bygga om den gemensamma anldggningen
frir television och radio till fiberndt. Beslutet fattas med z7 ja-r<ister

mot 20 nej-r<ister. St[mman har f<iregfltts av en extra fiirenings-
stdmma den z4 oktober zoog och ett informationsmcite den z3
januari zoro. Styrelsen har under hcisten och vintern gjort Wl
hlften med utf<irlig information om konsekvenserna av en ombygg-
nad till fiberndt; dessa har distribuerats till alla medlemmar.

Den zzfebruari zoto . )uerklagande
Sju medlemmar limnar en stdmningsans<ikan till fastighetsdomsto-
len ddr de yrkar att ombyggnadsbeslutet ska f<irklaras ogiltigt, se

bilaga r. Kdrandegruppen f<iretriids av Lars-Erik Johansson.

Den g mars 2oto . fastighetsdomstolens handliiggningsbeslut
Domstolen beslutar att fiireningens beslut pi extrasthmman tills
vidare inte fflr verkstdllas och frireldgger f<ireningen att svara pfl
klandertalan, se bilaga z.

Den lz mars 2o1o - Suarom&I
Styrelsen bem<iter den kritik som kdrandena framf<irde i sitt
<iverklagande, se bilaga 3.

Den zl mars 2o7o . Arsm\te
Styrelsen omvdljs i sin helhet; beslutet f<iljer valberedningens
f<irslag och sker med acklamation. Dessfririnnan har stdmman
beslutat om ansvarsfrihet f<ir styrelsen med zr ja-rrist mot 11 nej-
rtjster. Under Punkten Ovriga frflgor stdller nigra i kdrandegruppen
detaljerade frigor om ombyggnaden till fiberniit, vilka styrelsen
frirs<iker att besvara si kortfattat som m<ijligt med hdnvisning till
den p6gflende rdttsprocessen.

Christer
Textruta
Bilaga 527 apr 2010
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Den to april zoto . Begiiran om extrastiimma
En grupp med z5 deldgare, f<jretrddd av Lars-Erik Johansson,
ldmnar en begdran till styrelsen att den ska kalla till en extra f<jre-
ningsstdmma "f<ir att flterkalla beslutet som togs pfl extram<ite den 6
februari 2oLo",se bilaga 4.

Den g april zoto . Kallelse tiII sammantrtide
Fastighetsdomstolen kallar parterna till ett sammantrdde torsdagen
den 6 maj zoro klockan ro, se bilaga 5.

Den 6 april zoto. Begiiranomuppskou
Lars-Erik Johansson v[nder sig till fastighetsdomstolen med ett
yrkande om att mfllet ska fiirklaras vilande. Om rdtten inte beviljar
detta yrkande iinskar han att miitet den 6 maj zoro f<irldggs till ett
senare datum, se bilaga 6

Den t6 april zoto . Breu tiII medlemmarno
Styrelsen informerar alla medlemmar om att den harbeslutat att
fnte tillm<itesgfl Lars-Erik Johanssons med fleras begdran om en
extrastdmma, se bilaga 7.

Den zt april zoto . Yttrandefr&n styrelsen
Styrelsen yttrar sig till fastighetsdomstolen <jver Lars-Erik
Johanssons begdran om uppskov, se bilaga B.

Samtliga i kdrandegruppen tillhcir den sida som kom i minoritet i
omr<istningen den 6 februari zoro. Minoriteten har diirefter gjort
sitt bdsta f<ir att f<irhindra att ombyggnadsbeslutet genomfcirs.

Sedan beslutet om ombyggnad <iverklagades har sty'relsen konse-
kvent f<iljt linjen att den rdttsliga priivningen ska respekteras och
slutf<iras. Diirf<ir har vi bland annat tackat nej till nya debattinligg
pfl f<ireningens webbplats.

Ndr vi beslutade att inte kalla till en ny extrastdmma (se bilaga 7)
varvflr motivering densamma. Vi anser att det skydd som lagen
ger minoriteten - alltsfl bland annat att <iverHaga och att begdra
en extrastdmma - inte kan utduas samtidigt. Om fastighetsdom-
stolen kommer fram till att styrelsen har handlagt drendet pfl ett
felaktigt vis, faller beslutet automatiskt, och det beh<jvs ingen ny
stdmma f<ir att bekrdfta detta.

Samtidigt har vi lovat att kalla till en extrastdmma om fastighets-
domstolen skulle komma fram till att styrelsens handldggning
har varit korrekt. Medlemmarna fflr dfl en ny chans att sdtta sig in
i frigan och att ta slutlig stiillning.

Vi kdnner till inneb<irden av samfdllighetslagens best[mmelser om
kallelse till extra f<ireningsstimma. Innan styrelsen fattade sitt
beslut att dndfl inte kalla till en stimma i det aktuella fallet konsulte-
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rade vi facklitteraturen och rfldgjorde med nigra jurister. Vi hade
ocksfl kontakt med fastighetsrfldet Torsten Sojdelius vid fastighets-
domstolen i Malmri.

Vi ville bland annat veta om det fanns nflgra liknande fall i rltts-
praxis. Eftersom vi inte kunde finna nflgra sfldana, tolkade vi rdtts-
liiget sfl att beslutet lflg i styrelsens hand. Samtidigt var vi klara <iver

att lagen ger minoriteten en m<ijlighet att vdnda sig till Liinsstyrel-
sen och begdra att den kallar till extrastlmma - och att det dfl blir
en prtivning av styrelsens handldggning.

Vi har haft kontakt med fciljande jurister i fastighetsdomstolen:
Ulrica Dahlberg, Bo Dahlstrrim och Torsten Sojdelius. Vi vore
tacksamma om Ldnsstyrelsens handldggare kunde ta kontakt med
dem f<ir att ffl information om fastighetsdomstolens behandling av
lrendet innan L'dnsstyrelsen fattar sitt beslut i kallelsefrflgan.

Om ni rinskarytterligare material eller upplysningar [r ni vdlkomna
att kontakta undertecknade. Det finns ocksfl mycket information pfl
f<ireningens webbplats, www.gyllerod.se.

Med vdnliga hdlsningar

Lars-Peter
ordf<irande
oTor-49 2595

Christer Wallentin
sekreterare
o7o8-448125

Bilagor

r. Overklagande
z. Fastighetsdomstolens handldggningsbeslut

Svaromil (utan bilagor)
Beglran om extrastlmma
Kallelse till sammantrdde i fastighetsdomstolens regi
Begdran om uppskov
Brev till medlemmarna
Yttrande frfln styrelsen riverbegdran om uppskov

3.

4.

5.
6.
n

B.



Gylleröds samfällighetsförening 

Sillgränd 45 • 260 42 Mölle  
Besök gärna föreningens webbplats: www.gyllerod.se 
 

Den 29 april 2010 
 
 
Mölle vägförening   
Ordföranden Håkan Göthe 
Möllevångsvägen 5 
260 42  Mölle  
 
 
 
 
Det yttre underhållet i Gylleröd 

Under årens lopp har samfällighetsföreningens olika styrelser påtalat brister-
na i Vägföreningens sätt att sköta sin del av det yttre underhållet i Gylleröd. 
Den återkommande förklaringen från Vägföreningens representanter har 
varit bristen på pengar. 

Vi vill inte älta gamla synder, utan föredrar att se framåt. Därför välkomnar vi 
beslutet på Vägföreningens årsmöte att uttaxera medlemmarna så att före-
ningen får mer pengar att röra sig med. Vi anser att en del av de nya intäkter-
na bör användas för en uppryckning i Gylleröd. 

Det mest angelägna under den kommande växtsäsongen är följande: 

– Återplantering av träd på de så kallade torgen. Valet av träd eller buske bör 
ske från fall till fall i samråd med samfällighetsföreningen. 

– Ogräsbekämpning på torgen och utsatta områden som är satta med stor-
gatsten, bland annat runt Håven. Redan under maj bör dessa ytor bekämpas 
med Round Up. Efter ett par veckor bör sedan ogräset bearbetas mekaniskt. 
Samma procedur upprepas i augusti; den mekaniska bearbetningen blir då 
lättare. 

Jag föreslår att några från Vägföreningen och några från vårt håll träffas för 
att göra en gemensam syn på plats inom den närmaste tiden. Promenaden 
behöver inte ta mer än högst en timme. Vi kan ställa upp med kort varsel, 
både på dagtid och på kvällstid. Vad passar er? 

Många hälsningar 
GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

 

Lars-Peter Jonsson 
ordförande 
0701-49 25 95       

Christer
Textruta
Bilaga 627 apr 2010
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