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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       
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cyLLERoDS sAMFAr,r,rcHETsFonnnING

M<ille V2igfiirening
Att.: ordf. Hikan Gothe
Aux mains.

Molle by the sea2004-03-22

Trots att Mcille ftirskonats fr6n fimbulvinter detta ir har vi noterat, att

viigfiireningens snoroj ning (p lognin g+sandning) av gang-/cykelbanoma

nogsamt upphdrde fram till samfiillighetens omride. Alltsi - varftir fortsatte

detta underhill icke efter banvallsomridet fram till infarten till Gyllercid till den

punld vi sjiilva underhiller?
Vi iir 73 fastigheter i samf;illigheten * ytterligare 6-7 hus i vin ytteromride
d.v.s. ca200 iretruntboende medlemmar i v?igforeningen, som anser att vi skall

ha samma service som ovriga i byn!
Vi kriiver biittre ordning till niista vinter och vore tacksamma for skriftlig
bekrafteke pi att si fortsettningsvis kommer att ske.

For stvrelsen
\ 

-\ 
o

\T \,1,
Ulf Strandmlk
Enligt uppdrag



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Molle Viigftirening
c/o ordf. Hikan Gothe
Aux mains.

Molle 2003-09-19

Ang. bristen pi skiitsel av vira torg och iiar - inyo.
Vid samftillighetens styrelsemdte den 10 ds. togs 6nyo rubr. fritgaupp till
diskussion.
Trots utftistelse har till synes intet hiint med allt ogriis under sommaren.
Nigon har sokt bekiimpa med n&gon kemikalie, men resultat har helt uteblivit.
Silltorget ser fortfarande forftirligt ut och nigon iterplantering av de doda triiden
har ej skett. Minga klagar till oss och vi kan bara hiinvisa till viigforeningens an-
svar och loften.
VSra medlemmarbetalar avgifter - till samftilligheten och viigftireningen - for
att fa viss service. De har ratt till skcitsel av hela omridet. Vi i styrelsen bemodar
oss att leva upp till virt ansvar. Vi kan ej liingre stillasittande se den brist pi
ansvar och respekt vAgforeningen visar gentemot oss. Nu miste omgiende
nigonting ske. Vi ftireslAr foljande:

- Samftilligheten upprepar sitt erbjudande om att vi under hosten overtager
skotseln av torg oih ou. inklusive diir planterade triid och buskar och den
stenlagda delen av Hiven mot fakturering av kostnaderna.

- Godtages ej ett overtagande av ansvaret vill vi snarast skriftligen ffi viig-
foreningens tiinkta itgiirdsprogram betr. skotseln av Gyllercidsomridet
med angivande av de senastetider som skall gaIla.

Tiden lider och eftersom viigforeningen hela sommaren lagt Zirendet i lingbiink
vill vi ha ett skriftligt svar under innevarande minad.

Viinliga hiilsningar

Ulf Strandmark
Ordf. - e.u.

cc. Christer Nilsson



GyLLEnOnS SIuTALLIGHnTSEORENING

Molle Vaigfbrening
c/o ordf. Hikan Gothe

Aux mains.

Gyllerod 2003-08- 1 8

Ang. gir6agens artikel i HD om vdgftireningens skuld till lantmdteriverket.

Jag sokte dig fbrgiives pi telefon under girdagen lor att informera o bl.a.

f'oljande.
Vi misstiinker, att det blir svirt att gora extra utdebitering hos medlemmarna for

en s.k.Gyllerodsskuld. Forrnodlingen anser en del Mollebor, att detta fir vi i

Gyllerod i sA fall svara for sjiilva. Dock - de ursprungliga fastighetsiigarna hiir

ha. 
"n 

gang - i torntmarkspriset - erlagt betalning for gatubyggnationen och

diirfor,ro.ii ej att ens nuvarande fastighetsiigare hair iir sA intresserade att nu

bidraga.
Det toLhirller sig dock s6, att kommunen ulprungligen - troligen hr 1915 - gavs

ratt att taga ut 10.000:- av vardera fastighet (tillhopa ca 730.000 kronor) som

ersiittnin! flor vissa frarntida itaganden. Dessa fiamg6r av bilagda sida ur ett

yttrande 1WO avgivet av kommunstyrelsen. Under de 28 6r som gitt har kom-

*urr.n i.ke verkstallt nigot av vad i yttrandet utlovades - ej mindra haft nigra

int.r* kortnud.r .nl. pkt. 3.- allt till stor fortret for att icke siiga ilska frin
,n-gu hiir boende. Otaliga forsok har gjorls for att fi nigon form av kompen-

sation tbr pengarna - nigon har rdknat ut att med en 6rlig riinta om 6 o/o ar de

reserverade medlen nu uppe i drygt 3 miljoner kronor.

Vi fbreslar, att ovanstAende medtages i de kommande forhandlingarna med

kommunen och att kommunen fbrslagsvis avrdknar 130 kkr. pi den skuld man

har till de ursprungliga fastighetsdgarna i Gyllerod si 6r saken ur vdrlden!

Slutligen frhgar rnan sig huruvida preskriptionsavbrott skett?

Jag iir bortrest 19 t.o.m. 22 ds.

VA hdlsrringarnliga

h
Ulf Stra
Ordf.

r-rdmark

Bil.



Mtille Viigfiirening

M6lle i augusti 2003

Medlemmarna i M0lle Viigforening

Utdebitering Ar 2003
Lanfiniiteriverket har sedan iE 7gg7 en fordran pi ftireningen avseende den ftiniittrring i vilken

Gyller6d iototpor"tades i foreningens verksamhetsomrfie enligt liinsstyrelsens fiirordnande

ir re74(t).
Styrelsen har besviirat sig 6ver skyldigbeten att betala fakfiran pL79 300,- for en f?iniittning

som genomftlrts d& arbetet med omprtivningsfon6ttningen redan inletts' Styrelsen har 6ver-

klagat i sivdl L?tnsriitt som Kammarr6tt'
PrOvningstillstand har dock ej beviljats i Kammarfltten, 2003-06-27 '

Styrelsen har beslutat att avst6 ifran att driva iirendet vidare. Fakturan ska diirfor betalas. Med

fiirseningsavgifter uppgex foreningens skutd till Lantrniiteriverket idag till ca 130 000,-.

Viigfiireningens fuliga bidrag frin Hdganiis kommun iir endast avpassat ftir att tiicka

kostnader m'r otit oir, ropu"oe underhefl av vdgar och gronomr&den inom verksamhets-

omradet under 6ret. Styreisen har diirflor wingafs besluta om en utdebiteringur 75,-landel fiir

er 2003 fbr att kunna tiicka den exfaordiniirJkostnad som en betalning av Lantmiiteriverkets

fbktura utgdr.

F6r merparten av fastighetsigama i Mitlle innebiir utdebiteringen en kosfirad pi 300,-.

Enligt den nyligen fast--s*il1da omfonattningen finns det totalt 2674 andelar i Miille

Vagftrenine. Iitdebiteringen bdr s&lunda inbringa ca200 000k d v s ca 70 000kr mer ?in

Lantnniiteriverkets fordran.

Styrelsen har aven begiirt ekonomisk hjrilp av Htiganiis kommun.

Ett eventuellt overskott kan t ex anvtindas flor bidrag till en upprusming av lekplatsen

samt for beHggning pi viigrenen l?ings V Bangatan'

M6lle som ovan

#:k*-,%
Hekan Gdthe '

ordftirande

D :\m0llevdgfdr\utdebitering2003.doc



GYLLENONS SAMFALLIGHE T SFORENING

Hikan G6the
Aux mains.

Gyller6d 2002-11-08

Efter det att bilagda brev f?irdigstiillts och innan jag hunnit avsanda detsamma fick jag
av en hZindelse av Lennart Svensson hdra, att Gyller6d varit uppe pi vflgftireningens
senaste styrelsemote och att man di ocks6 beslutat vidtaga itgiirder inom omridet.

Utan att veta vad dessa itgiirder i detalj innebiir eller ntir i tiden de skall verkstiillas
kan det kanske vara av intresse ftir dig atttaga del av v6ra tankegingar. Dflrfor Over-
slnder jag nu denna kopia och awaktar vi med intresse vad som kommer att hiinda!
Behill garna kopian for din egen riikning - t.v. begiir jag ej att den skall behandlas i din
styrelse.

V?inliea h?ilsninsar
t'

['C^VL-) \
Ulf Strandmark
Ordforande

Bil.



GyLLEnon s s,q,vrrALLIGHnrsroRENrNG

Mcille V?igftirening
att. Ordforanden Hikan Gdthe
Mcillevingsviigen 5

260 42 MOLLE

Gyllerdd, Mctlle 2002-l I -07

Ang. skiitseln av samfiillighetens torg, iiar och nedfart (Hflven).

Aterkommande till rubr. sporsm6l fir vi efter styrelsem<ite den 5 ds. meddela foljande.

Fcireningen svarar enl. anl?iggningsbeslut bl.a. fiir sk6tseln av gemensamma grdne-
ytor med diir befintliga trtid och buskar, gAng-och cykelbanor samt lekplats - allt inom
omridet. Styrelsens uppdrag och foreningens policy har varit och iir allt framgent att
viil virda denna uppgift till bAtnad fiir i fbrsta hand vira medlemmar men tiven for
andra bes6kare, som passerar genom omr6det. For detta skdtselarbete betalar varje
fastighet en icke oansenlig irsavgift.
Vi vill pist6, attvir omsorg om v6rt ansvarsomr6de st6r i bjaft kontrast till viigforen-
ningens motsvarande vad giiller rubr. ytor, som viigforeningen ostridigt skall svara fiir.
Dessa ytor l?imnas uppenbarligen vind for vig - ytterst litet har i vart fall lagts ned frin
vtigftireningens sida under de senaste f'ra iren (vilka den nuvande styrelsen kan 6ver-
blicka). SAlunda hiller i vart fall tre av torgens stensiittningar nu ph att helt vlxa igen
av ogrlis - det f,iirde klarar sig iin si liinge genom att medlemmarna runt detta sjiilva
hf,ller efter ogriiset.
Det arbete som den firma viigft)reningen anlitade i viras di utfdrde har ej resulterat i
n6gon forbiittring. Ingen uppftiljning har skett. De tvd trlidplanteringar, som vi efter
mycket prat fick till st6nd, st6r som symbol ft)r detta undermiliga arbete. Om trlden ej
redan lir ddda blir de det si snart h6ststormarna siitter in. De kommer dh att ligga
viryrata i vinden och troligen kniickas - utan professionellt stdd som [r ett miste h?ir i
bygden.
Fdr de boende btirjar det nu bli otrivsamt att se eliindet och minga klagar. Niir vi i
styrelsen upplyser dem om att det iir vtigftireningen, som blir ansvaret hiirfor, ifrhga-
siitter en del viigftireningens utdebitering av en 6rlig avgift - r<ister hcijs ftir att vi ge-
mensamt skall bojkotta denna betalning till dess vi fir ordning pi markskotseln!
Styrelsen har diirftir nu beslutat, att fl6r det fall viigftireningen ej omgiende tar sig an
problemet hZir i Gyllerod - korrekt stagar upp de tve traden alt. ers?itter dessa med nya,
ser till att ogr[set m.m. fiirsvinner fr6n torg och riar dvensom frin den stensatta delen
av nedfarten (H6ven) samt utovar kontinuerlig tillsyn av ansvarsomridet (di skulle ej

t&)



sid2 h)
ett trasigt triidstag pi Silltorget f6tt sti utan htgard hela hdsten) - iir vi beredda att mot
fakturering fiir kostnaderna (arbete o. nddviindigt material) ta civer hela denna skotsel.
Vi beriiknar en arbetsitging om hcigst 30 timmar per ir (4 timmarltorg,2 timmar/ci,
4 timmar ftir H6ven) - ev. triidplantering o.dyl. arbete tillkommer.

Efter viigfiireningens niista styrelsemdte - vi fiirutsZitter, att denna skrivelse dA

behandlas - vore vi tacksamma flOr att snarast bli underrtittade om viigftireningens
stiillningstagande.

Viinliga h[lsningar

Ulf Strandmark
Ordftirande
e.u.

adr. Algr?ind 14

260 42 Molle



cyLLEROos sAMTAILTcHETSTORENTNG

Mdlle Viigforening
c/o Gdsta Carlberg
Kullabergsviigen 11 C
260 42 MOLLE

M<ille 2001-09-19

Ang. skiitseln av Gylleriids torg och iiar.

Vid girdagens qm blev vi enligt min uppfatnring ense om friljande itgiirder.

Viigfdreningen
- rensar torg, 6ar och stensiitbringen pi <imse kanter om Hiven ner till Sillgriind fria

fran ogris bl.a. med hjtilp av Round Up,
- liigger tiickbark runt triiden fdr att fdrhindra, att nyff ogris viixer upp diir - dock ej

pi plats f6r borttaget triid pi rin pi KrokgrAnd, dar griiset klippts och v?ixer fint
(skall ej ersittas),

- kompletterar och justerar stens6tfiringen pi Silltorget,
- planterar hagtorn pi 6n Sillgriind (utanfdr Schybergs) och Garngrtind (utanfdr Ake

Andersson),
- planterar en Mahoniabuske utanfdr Algriind 4 (Gdsta Welin) som substitut ftir ett

borffaget ft6d diir samt
- fortsittrringsvis underhiller /skdter dessa platser till allmiin biurad ftir Gyllerdds-

borna och deras giister.

Vidare utlovades vi uppgift om vem som i framtiden biir ansvaret fdr den nyanlagda
gfrngviigen mellan nya Sillgriind och vbg 111.

Vtinliga htilsningar

Ulf Sfrandmark
Ordf.

Gsrr^ a l^-^- *-**\1*
t t4f+ '0,^

k -tzr

Tel.042-34 79 l0



GYLLEROOS

M6lle Viigf6rening
c/o Gdsta Carlberg
Kullabergsviigen 11 C
260 42 MOLLE

SAMFALLIGHETSFORENING

Molle 2001-08-2

Styrelsen fcir samfiilligheten har vid sammantride den 23 ds. beslutat tillskriva vflgfiir-
eningen i fdljande angeliigenhet.

Vi har bl.a. i uppgift att tillse, att Gyllerddsomrfldet iir viilskdtt och vackert. Vi fror oss

ocksi ha lyckats med deffa under de senaste 6ren. Dessviirre finns vissa s.k. skdnhets-
fliickar och detta giiller ffa. omriden som vlgftireningen har att svara fdr. Till oss

framfrires di och di kritik mot den brist pi sktitsel av vira torg och 6ar.
Vidare iir det mflnga som vill ha en snyggare infart, diir nu ogriiset fir vixa fritt mellan
stensltfiringen pi nedfartens bflda sidor i Hiven. Det skulle bli ett helt annat intryck,
om detta ogr6s hdlls efter/togs bort.
Man kanske kan tycka, att vi sjiilva skulle kunna rida bot pi detta mot en fcirhillande-
vis ringa arbetsinsats. Vid vf,rt senaste irsmdte i mars i 6r uttalades enhiilligt, att
styrelsen icke hade rdttt att anviinda ftireningens medel ftir ansning av ytor, som icke
ittgat i ftireningens itagande.
Sedan irsavgiften till viigftireningen nu hdjts visentligt, framstir dessa vira krav som
iin mera befogade. Om icke viigf6reningen nu tar siff ansvar och i fortsitbringen ser till
att skdta de nu niimnda ytorna kontinuerligt, dnskar vi Overtaga ansvaret htirf<ir mot att
vi fakturerar viigfrireningen f<ir detta extraarbete.
Vi anser det inte angellget aff iterplantera ddda triid pi torgen/tiarna fdrriin vi fir en
garanterad skritsel av dessa till stand. Till denna plantering avser vi silunda att
flterkomma.
Slutligen efterlyser vi iterstlllande av stenstitbringen i Silltorget efter den triidplan-
tering, som viigfdreningen diir ombesdrjt. Enligt uppgift har boende vid torget stdtt pi
htirom utan att nigot hAnt. Vi undrar ocksdi, om viigf<ireningen ittagit sig
skdtselansvaret f6r gingvigen mellan "nya" Sillgriind och viig 111 mitt fdr kapellet?
Vi emotser vlgfrireningens snara besked och ser helst att detta sker skriftligen.

Viinliga hblsningar
Piuppdrag av styrelsen

Ulf Strandmark
Ordfdrande



V- (d"^

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

M<ille V6gfdrening
Ordfdranden Gtista Carlberg
Kullabergsviigen 1l C
260 42 MOLLE

t999-04-19

Ang. infordrande av offert pi asfaltering inom Gylleriidsomridet.

Aberopande virt samtal utanftir ICA-Fyren piskveckan fir jag hiirmed efter kontakt
med 6wiga styrelseledam<iter iterkomma till rubricerat drende.

Styrelsen skall senast medio juni manad for en exfra fdreningsstiimma framldgga
fdrslag till &tgtirdsprogram vad giller de asfaltytor vi ansvarar fdr inom omridet.
Det glller gang-och cykelbanor - se nf,rmare bilagda karta. Vi uppskattar den ytan till

/- 3 F {"a l}ffikvm exkl. en slinga-qntdffi s(dra lekplasten, vilken vidgiordes under Fr 1996- 
och som dtirfcir nu ej aktuell. Owiga ytor tillkom di omridet byggdes d.v.s. 1974-75.
Pi vissa stiillen har ffa frldrdffer underminerat asfaltytan, varfbr dessa kriiver fiir-
behandling. Vi ftiresttller oss, att ett anbud iiven omfattar detta arbete.

Styrelsen skulle viirdesitta, om vi tillsammans med viigfdreningen snarast mcijligt
infordrade anbud pi aktuella arbeten fran ffa Tullberg AB i Helsingborg. Av formella
skiil kommer vi sjllva aff begiira in anbud fran yfterligare minst tvi entreprendrer.

Vir kontakUnan i detta iirende iir Nils Romander, Sillgriind 2,260 42 M61le,
tel. 042-34 79 22. Sjelv finns jag i Mtille - tel. 042-34 79 I0 - under veckosluten
och i 6wigt pi tel. 040-77880 under arbetstid.

Vi awaktar med infresse vidare besked.

Viinliga hiilsningar

Ulf Snandmark
Ordftirande

Bil.
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GYLLEnOPS SEUPATLIGHETSPONPNING

Mdlle Hamnftirening
Annexet
Stationshuset
260 42 trrtOt t B

1999-04-17

Refererande till angeniimt samtal med ordfdranden Lennart Silldn Alfredsson
fdr en vecka sedan fht jag hiirmed rltta antalet piletriid i vir offertinfordran till
10 stycken. Utriver lekplatsernas itta (5+3) stir Wi stycken i anslutning till gang-
banan nolr om den s.k. noffa lekplatsen och vister om sjAlva gangbanan.
Owiga fi6d stir antingen pi privatigd mark eller ocksi pi torg och "rondeller"
och inga av dessa iogit i itagandet.
Vi ftireslAr att vi vid liimpligt tillf:ille ftiretager en gemensam syn av arbetsomrAdet.
Di brtr Christer Nilssqr och e* or.entreprondr scks* deltaga.
Vi har eu litet problem. Di den norra lekplatsen lades igen i {ot skadades en sittbiink
s6, aff vi nu helst vill bli av med denna helt och hillet. Kan vi mdjligen fil hjalp med
deffa vore vi tacksamma.

Viinliga hiilsningar

Ulf Strandmark
Ordftirande



Mdlle 84 04 12

sTyRmsEritiTE Mm MOLtriE.VJIGFORUNTNG, 84 04 05.

Betrdffande lnrkeringen vid H&ven framkom fdljande:

- lnrkeringen d.r inte avsedd som uppstdllningsplats
f6r avregistrerade fordon. VHgf6reningen konmer att
kontakta 'dgarna till de aktuella fordonen.
Hj5lper inte detta kontaktas polisen.

- parkeringen iir inte hel1er avsedd som bA.tuppstdllnings-
p1ats, s&dan finns vid hamren.

- diiremot f5r pa.rkeringsplatsen anvdndas sorn uppstdllnings-
plats fijr husvagn och hd,stvagn (registrerade fordon)
s& liinge som det inte j.nkrdktar fiir myeket p5 huvu&tyftet
med parkeringen, ndmli-gen som pa.rkeringsplats fdr gH.ster
och inv&nare p& Gylleri5d

- Viigfdreningen ser positivt pA att gyllerddsborna
sj5lva skdter pilarna p3. gaturnark (torgen och norra delen.' . \av b]-r-l-gralro,i.

- Vfufdreningen ska ocks& kontaktas betrdffande mojlig-
heten att sdtta upp en skylt vid stora vE[en rndrkt
"GYlLERriD".

Christer Nilsson
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	styrelsen27apr2010.pdf
	Styrelsemöte den 27 april 2010
	Styrelsemöte 27 apr 2010 justerat.pdf
	Styrelsemöte den 27 april 2010





