
Gylleröds samfällighetsförening   
Garngränd 13 • 260 42 Mölle • 0708-44 81 25   
christer.wallentin@bredband.net 
 

Den 2 februari 2010 
 
 
Kullabygdens Farmartjänst  
Gunilla Persson Klapping 
Karlsfältsvägen 430 
260 40  Viken 
 
 
 

Beställning – trädgårdsunderhåll 

Vi ber er att få beställa löpande trädgårdsunderhåll från och med 
april 2010 i enlighet med ert anbud av den 13 januari 2010. Arbetet 
ska utföras enligt den precisering som finns i bilagan till vår an-
budsbegäran av den 9 december 2009. 

När det gäller tidpunkten för vissa arbeten, till exempel beskärning 
av pilarna i lekparken, överlåter vi avgörandet till er. Om ni vill göra 
det före det 1 april, finns det inget hinder från vår sida. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

Många hälsningar 

 

 

Lars-Peter Jonsson 
ordförande     

 

      Christer Wallentin 
      sekreterare 
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sida 1 (3)

AnomnesAxilAlAN

Blankette{r dr avsedd for anmilan frAn samfgllighebforening (hit reknas lvm vdgforening,
vegramfelligh*) och l6A€amfellighet om An&ing av styrelsens sammansdttning stadgar, adresser
m.m. Vid stadgeitniling och fusion tas m fast aagift ut liir registrering.

F0reningens
namn

Gyllerdds samfilllighetslbrening
&g*bedmrnunmr

7,&06-6073

Postutdelnings-
adress

Silgrend 45,260 42 M$lle
lGmrun

HOganEs

Stlmnp{
styrelsebeslut
om dndrirqg

MfiI

den 2l mars 2009

X*rtddparron

Chrisler Wallentin

Arsm6tes-
datum dsa 2l mars 2009

felerdadid

M2-34 72 t3,0708-44 8t 25

Regisfedqs.
atrgift

Registreringsavgiften pe 600 kr for stadgeendring eller fusion betalas in pA

Lantmlteriverkets postgiro 1 !* 7T7 samtidigt med anmllan.
Bdltdd.rm:

Stlndsens
SammarF
se&fng

Od6lrne
l,ars-Peter Jonsson

AdrlGr

Al$erd 9, 260 42 M6lle

Seffisc
Christer Wallentin

Adr€a!

Garngfind 13,260 42 M0lle

t(d
Leif Houghton

Adlor
Sillgrend 45, 260 42 M0lle

Origlcdrrtof Ad|!||

Grig lodinol AdrtaE

(hniglrdrrroa Adlgo

Syntcapptant
Sven Stedt

Adrrs
l,260 42 M0lle

Sl1trotoafplsrt

Wpdear*

Adn6t

A*ecc

SnymUet|ppl€ont

Stfe*ss|npteent

Adrsss

Ad€ss

$abasuQtame*ffiX,dk Wl

EdEmlqnd/Sarn@



tAN TMATE RIMYN D IG H IT E N

Firmatecknare

Annan endring 
-

Underskrift

Upplysningar

Namn

Lars-Peter Jonsson
Leif Houghton

!
n

Sida 2 {3)

Firmatecknare enligt styrelseprotokoll

Firmatecknare enligt stad gama

n
n Saknas beslut tlr styrelsen automatiskt

firmatecknare
Stadgeandring. Tvi kopior av stilmmoprotokollet bifogas.
Vid dndring av hela stadgeformuleret for samfallighetsforeningar, viig{iireningar och
vegsanif{lligheter bifogas Aven tvA excmplar av de nya stadgarna. Se liven
informationen.

f-l Fusion. Kopia av stimmoprotokoll frin OverlAtande fdrening, tvA kopior av

- den dvertagande fbreningens stiimmoprotokoll utvisande stadgeiindring
samt kopia av fusionsavtalet bifogas.

I Uppliisning. Kopia av stdmmoprotokollet och skifteshandlingama bifogas.

I Adressendring eller annan uppgift:

Nya lcdamdter i styrelsen: Leif Houghton och Christcr Wallcntin.

Undertecknade fthedkrar Mrmsd all ingen av de
arBima styrebeledan$tema ar underdrig eller har
forvattars enligt 11 tapT $ fdrnbrabalken

Ort ocfi datum

Mdllc den 27 april 2009

NamnfOrtydl[ande

Lars-Pctcr Jonsson

I ske. Styrelsen iir skyldig att anmlla indringar (39 och 52 $$ lagen om f6rvaltning
av samfiilligheter). Fdr viigar med statsbidrag bdr iiven uppgifter hmnas pA

sidan 3 av denna blankett.

Till anmillan bifogas kopra av Arcrn0tesprotoksll s 6unt sty rels epro toka ll
inneh&llande konstitaeing, Handlingar som skabifogas se doen
informationsblanketten. S amtlign kopior ska o ara bestyrkta!

Ifylld blankett skickas till Lantmiterimyndigheten i aktuellt liin.
Ftirteckning Over lantmliterimyndigheter finns hir och i telefonkatalogen.

l

l
l

{

,-l

Exlem kundlSamf6llighef Lantrniterimyndighet



NILS EDSTROM
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Molle 010815

Ulf Strandmark
Tillhanda

Broder,
Et.t hj5rtligt tack siinder vi Lena och Dig fdr en
trevlig samvaro, 9od mat och goda drycker! Det var
uppmuntrande att Sterse gamla viinner efter a1la 3r.

Jag bekrEiftar ocks8 mottagande av samfiillighetens
skr av g5rdagen. VSrt svar stvitt jag redan erf,arit
i sanma anda som vira grannar Schybergs och Svenssons -
Hr att intresse saknas fdr anslutningar och/elIer in-
gAende i fdreningen. Svenssons och vi har ju f.6.,
som bekant, redan nddgats genomf6ra fastighetsregle-
ringar som erfordrats.

De slitage som vi och de vira genom &ren eventuellt.
Sstadkommit p3 ging- och cykelbanor, grdnomride och
lekplatser torde vara av s8dan ringa omfattning att
fdreningen f6r finna sig i detta ?iven i framtiden.
Ingen av oss finner det vara n&gon naturlig anledning
t,iI1 en anslutning ti11 fdreningen.

Biista hdlsninqar
viinnen

Aj,ff^



cyLLERons SAMTATLTcHETSFOnENTNG

Till fastighetsflganra
Ulla och Per-Eric Schyberg - Sillgrtind 19

Solveig och Nils Edsfrcim - Sillgriind 27
Lena och Bertil Svensson - Sillgriind 29

Mrille 2001-08-14

Fiirfrigan om ev. intresse fiir anslutning till samfiilligheten.
Sedan Eksjcihus AB, som skall uppftira nio radhusvillor pi Sillgriind mittemot kapell-
et, h6rt sig frir om mrijligheten att koppla in dessa pi samftillighetens centralanliigg-
ning fdr kabelTV har diskussionema lett till, att Eksjdhus ftirklarat sig vilja ansluta
samtliga dessa fastigheter till samfiilligheten. Denna omfattar - utdver cenftalanliigg-
ningen fcir radio och TV - ocksi skdtseVunderhill av inom omrfldet befintliga Sang-
och cykelbanor, allniin platsmark (gnineomrflden) inkl. lekplats.
Dialogen med Eksjdhus har under viren och sommaren avstannat - troligen beroende
ph att ftiretaget iinnu ej lyckats s?ilja mer iin ett filtal av husen. Pfl direkt frhgafrin oss

under ftirsommaren, har man dock belaiiftat, att man pi sikt vill fullfdlja anslutringen.
Pfl ordinarie irsstiimma i slutet av mars fick styrelsen bemyndigande att medverka till
en anslufiring pi av styrelsen fdreslagna villkor. Fcir enkelhetens skull bilAgges hiir en
kopia av dessa villkor (bil. 1). Vi har f.n. tillgang ttll 12 TV-kanaler enl. bil. 2. Vissa
av dessa (TV 3 och Kanal 5), som tidigare varit avgiftsfria, blir nu avgiftsbelagda och
nigra andra (Dicovery och Eurosport), som tidigare slint analogt, dvergir till att siinda
digitalt till yuerligare kosfirader f6r motiagarna.
Dfl en utvidgping av antalet fastigheter ingiende i samfiilligheten iir fdrenat med siviil
formalia i fonn av stadgeiindring och ny lanfrnflterifdrrdttrring, som dock kan gdras
formell, ivensom vissa mer eller mindre fasta kosfrrader hiirftir, har styrelsen beslutat
efterhtira, om icke de fre fastigheter, som geograliskt ansluter till omridet, icke ocksi
har infresse av att tillhdra ftireningen. Utan att nlrmare veta nigot om hur ni 16st era
TV-mottagningar kan man konstatera, att ni understundom dock nyttjar vfrra ging-och
cykelbanor m.m. Det vore ftir oss alla naturhgtom iiven ni ingick i ftireningen med de
riittig- som skyldigheter som diirmed uppstir.
Slutligen skall tilleggas, aff avgiften i er ar 1.500:-/fastighet samt aff kostraden fdr
anslutning till centralantennen iir beroende av var ndrmaste anslutringsplint iir beldgen
i ftirhillande till fastigheten. Utredning hiirom skall ske niista vecka.
Vi vore tacksamma om vi fick n&got forrn av besked - munfligt som skriftligt - fran
envar av er si snart som mdjligt. Vi har virt nflsta styrelsesammantriide den 23 ds.
Ev. frigor besvaras av undertecknad, tel.34 79 I0.
FdrAtyrelsen

",r[{!;H+o.ordr
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ffry
Charlotte Baer-Bernstriim
Sillgriind 25
260 42 MOLLE

Till
Mdlle Viigftirenings styrelse
Att. Gdsta Carlberg
Kullabergsviig. 11C
260 42 MOLLE

M<ille, 2001-04-03

Betriiffande: TriidplanteringpiSilltorget

Av styrelsen ftir Gyller<ids Samf?illighet har jagupplysts om viigftireningens iliggande att
ombesdrja nyplantering drir trad ddu eller tagits bort. Di vi fastigheter runt Silltorget sedan

snart 10 6r lider av en vanstiilld plantering framftir vira hus, har vi nu tagit saken i egna
hiinder och kompletterat trtidbestandet.

Efter den sist utfiirda planteringen av tr[d genom vtigforeningen ftir 2 eller 3 ir sedan, har jag
upprepade ganger pipekat ft)r ordf. Grjsta Carlberg att kantstenama runt triiden fattas och att
planteringen dtirmed ej iir slutford. NAr vi nu l6t genomfiira en planteringav 3 rdnnar i mitten,
betonade jag ftir G<ista Carlberg liksom for Kristoffer Jeppson, som utftirde arbetet pi
rekommendation av Gdsta Carlberg, att de fritagna stenarna skulle anvtindas till att erstitta de

ftirsvunna kantstenarna, och dlirmed iintligen slutftira planteringen pi virt torg. Si skedde
dock ej trots lcifte diirom, och iiven dessa stenarna tlr nu ftjrsvunna..... !! !

Nu hoppas vi att med hjiilp av en skriftlig hemstiillan, niir uppenbarligen alla muntliga lciften
inte iir viirda nigot, kunna fi gehrir ftir virt krav att iintligen fi lagda vira kantstenar, ogrEset
bekiimpat och diirmed planteringen slutftird. Vi iimnar att sen med hjiilp av marktiickande
perenner sjiilva ftirs<ika hilla ogriiset i schack.

Samtidigt bifogar jag en kostnadsuppstiillning liksom riikningskopior pi de i hristas planterade
triiden inkl. arbetskostnaden, och emotser en inbetalning av Kr. 3'510.- om m<ljligt ftire 2001-
04-30. Det utgcir kostnaden ftir de sista 2 triiden som ursprungligen fanns p6 torget, och som
diirmed skall ersiittas av Mcille Viisftirenins.

I den fasta dvertygelsen att ft gehdr ftir vira Sligganden stinder vi virliga hiilsningar.

Invinarna krlffi Silltorget genom

{d-
Charlcltte Baer- Bernstrom

Kopia till:

Bilagor:

Styrelsen for Gyllerods Samftillighet
Elisabeth Kruse, Sillgr. 31 och Miirta Bager, Sillgr. 35

ko stnadsuppstiillning
kopior pi utbetalning till "Odakra Uteplantor AB ", liksom till "Kristoffer
Jeppssons Fastighets & Vent. Seryice"
inbetalningskort



Charlotte B aer-Bernstriim
Sillgriind 25
260 42 MOLLE

Kostnadsuppstiillnins ftir utfiird plantering pi Silltorget, Gylleriid

Triid, 4 st. frin "Odekra lJteplantor AB" Kr 2'520.-

Plantering av ovanniimnda tritd inkl. iordningstiillande av planteringsgropar
av "Kristoffer Jeppssons Fastighets & Ventilations Service" Kr 4'500.-

TOTALT inkl. moms: Kr 7'020.-

Fiir Miille Viigftirening att betala:

Bankgiro: 5501-01 219 64

Kr 3t510.-



a,J

EHGANGSBETALN|NG Betalservtce lualanrt onto 
:'

Sketdlnmlslm E nskllda Banhen
OB$f Anu&rds endast n6r annat betalnirgs.ppdrag hte lFmnas'

l(ontohtutrt

Itontonr (st5mPla gima)

55gt -01 el9 64
TelefOnnr in}d. riktnr bostadefl arbelet

w s{37VLV6 P
Nantn t /t **f {or r#-'3b" ar--f- }*t*-l /r,eJt*-

**boa:*-/t:- 
thL fu nfpr M

Po"tutess*(inkl.p-ostnr) 

- 
-+ <)Ldo sf, Ob#ru-F



U\1,!\d) f )l /J*.", f tt-

HTittE VJ{GFONEISING

HttLLe den LT juni 2OOl

Charlotte Baer-Bernstr$m
SillgrHnd 7,5

250 42 tril11e

Ang.- lrHdplant,e.rins pA Sil-Ltoreet
Vi beklagar ti1l att bUrja med at! brev av den 3 april inte be-
svarag f6rrtsn nu.

IfrAgavarande tredplantering grundade sJ.g pA en Uverenskommetr-
se mellan V6gf6renLngen genom undertecknad Gdsta Carlberg och
Dlg, att VdgfUreningen skulle r8tta ti1l gatstenarna vid de d&

befintliga trfiden och nyplantera ett tr?id i sttillet ftir ett som

ddtt. tivrig nyplantering i mitten sku1le de boende bekosta.

Kristoffer Jeppsson utfUrde pA vArt uppdrag det som vi skulle
svara fur, cch har fakturerat oss f$r detta, Uppenbarligen har

,han dock nissat betalning f6r ett trHd.

Vi skal1 silunda betala f0r ett trad - kr 630:- Vad betr$ffar
arbetet avser detta huvudsakligen de ure nya uraden eullgt
Kristoffer Jeppsson. Fdr att fbrenkla Hrendet betal-ar vJ. dock
en fjHrdedel aU belopp€t, elIer kr 1125:-

Sammanlagda beloppet kr 1.755:- komner att snarast UversEndas
tiIl Dig.

Med vtinliga hfilsnj-ngar
mfir,r,s vficF0nemr$c

_,..11
0' 

"\t ' --
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Carlberg

/ u*"
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Eksjohus AB
Kustv6gen 64 C
25270 ]LEv{

M6lle 200I-02-24

Er handlliggare: Jan Andersson

Ang. ev. anslutning till vir centralantennanliiggning.

Aterkommande till rubr. iirende - telefonsamtal med Jan Andersson fdr ca en minad
sedan flberopas - fiit jag efter vflrt styrelsesammantriide meddela fdljande.

Fdr samfhlligheten giiller fastighetsbildningsmyndighetens anlegeningsbeslut 1975-
0l-23 varav jag biliigger en kopia (kanorna utel?imnas hiir). Som synes giiller beslutet
ftir nu befintliga 73 fastigheter. Foreningen har bekostat anskaffandet av centralan-
tennanllggningen och utriver driften av denna ansvarar vi ocks& fcir skdtseln av gang-
banor, allmAn platsmark inom anlaggningsomrfldet dvensom av nnmera en lekplats. Vi
genomfdrde och bekostade silunda hdsten 1999 nyasfaltering av samfliga gingviigar i
omridet.

I en genomfdrandebeskrivning tillhdrande detaljplan fdr Mdlle stationsomride, som
uppriittades under Fr 1992, uttalas bl.a. under rubriken,4nsvarsfbrdelning och genom-

forandecnttal filljande: --- " Befintlig samftillighetsfdrening f6r Gyllerddsomridet kan
komma att utvidgas si att den omfattar syddstra delen av planomridet (det nu f6r Ek-
sj<ihus aktuella; min anmiirkning). Den avses inte fe ansvar fdr andra uppgifter iin fdr-
eningen :[6r niirvarande har. " ----

Samf?illighetens styrelse har vid sitt sammanfiiide den 31 pto. behandlat frigan om ev.
utvidgning av anliiggningen till att iiven omfatta de nio fastigheter Eksjrihus nu skall
bebygga. Styrelsen iir positiv till en sidan anslutning. Det f6ruts6tter dock enliS sty-
relsens uppfaturing f61j ande :

samtliga nio fastigheter skall ingi i den totala adeggningen. - Vi anser, att dessa
kommer att pi ett naturligt satt inge i omridet och de diir bosatta kommer att nyt{a
vira anliiggningsytor och vir lekplats pi samma sfltt som de nuvarande deltagarna i
f6reningen.

f {3-}

all ansluming till den befintliga centralantennen bekostas av de nytilltradande.
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anslufiring sker fdrst sedan fastigheterna erlagt dverenskoillmen "intrfldesavgift . " -
Styrelsen har skissat pi en sidan. Vi har investerat i antennanliiggningen, som
i dag representerar visst viirde och vi har i det iinnu icke reviderade bokslutet fdr 6r
2000 ett utgflende, eget kapital om ca95 klr. Hela anlflggningen befinner sig i ett
bra slcick. Vi ar skuldfria. F.n. har vi ett utbud om 14 olika TV-kanaler (Sverige 1-

5, Danmark I-2,35at, RTL+, 5:anlfransU,KanaI5, Discovery, CNN och Euro-
spo4).
som medlem i ftireningen erllgger varje fastighet en ftir varje 6r av irsmdtet
beslutat avgift ftir driften av ovanstiende. Ftir er 2000 var avgiften 1,5 kkr och
styrelsen foreslir ofdriindrad sidan for innevarande 6r.
vidare att fastighetsbildningsmyndigheten godklinner en uMdgning av antalet
fastigfreter i etttrllilgglen iindring av nu giillande beslut. Fdrhoppningsvis kan
en sfr,dan iindring ske utan fdrriitfiring och helt formellt. Kosfiraderna hiirf6r svarar
de nytillnldande fastigheterna ftir.
slutligen att ftireningen vid kommande ordinarie irsmdte den27 mars beslutar om
den aktuella utdkningen iivensom aff begiira iindring av anlaggningsbeslutet.

Vi vore tacksamma fdr om vi snarast m6jligt fick hdra Eksjtihus instiillning till
detta virt fdrslag. Saken bridskar, di vi under vecka 10 avser att fiirdigstiilla
kallelsen till irsmdtet fdr utskick. Vidare vill undertecknad anmiila, att jag iir bort-
rest ulomlands 9 t.o.m. 18 mars.

VZinliga hiilsningar
For S amfiillighetsforeningen

Ulf Strandmark
Ordfiirande

Algrelnd 14, 260 42 M611e

Tel.: 042-34 79 10

Fax.:042-347L60

Bil.



Advokatfirtnaln Ulf Strandmark AB

Litas AB
att.: hrgvar Lindgren
Fax 0431- 181 81

Molle by the sea 2001-0 I-26

Ang. Gylleriids Samfiillighetsfiirenings KabelTv-anliiggning.

Aberopande tidigare telefonsamtal, i vilka vi bestiillt en viirdering av rubr.
adflggning, vore vi tacksamma f6r nigot forrr av uflitande - fullstiindigt eller
indikation - till virt styrelsesammantriide onsdagen den 31 ds. Vi skall di diskutera
en utokning av sammanfeiligheten med ytterligare nio fastigheter, vilka de blir
dellgare i adeggningen och giveffis iir det av infiesse att nigot si niir kunna
faststiilla till vilket pris dessa fastigheter skall inlemmas.

Vi riiknar med aff vi si smfuringom fir en inbjudan till infomdte ang. den nya
bredbandstekniken.

Slutligen utgflr vi fren att Ingvar Lindgren kan komma till virt irsmdte 2001-03-27
pi kviillen fdr att informera om framtiden och svara pi frigor hiirom.

Viinliga hiilsningar

Tel.: 042-34 79 10

Fax.:042-347L60

Algr?ind L4,260 42Mi:/,le o Telefon 042-3479 I0 o Telefax 042-347L 60

Postgr ro : 633 625-9, Bankgir o: 977 -2666

Na 
_\\

,GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

f Sffidmark
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STEEN ETIRSSON AB
Bergavrigen I, 254 66 HEISINGBORG

ret.o42_2s 14ro!;{ffr:li_;, 07 e6

24 mars 2000

t&
Gyller6 ds S amfblhghetsfdrening
Ulf Strandmark
Algiind L4

260 42 MOLLE

HT'J ULF!

Arende: Fdreningens fiirsdkringsslEdd

Du bad mig granska omfatEringen av ftireningens ftirsiikring 805770*01

ho s Liinsfors iikringar.

Efter aff ha varit i kontakt med deras Lars Olsson som iir ansvarig ftir vfrr

ftirsiilaing kanjag avge fiiljande rapport.

Jag grundar mitt pistiende pi ftiljande grunder.

1. Antalet medlemmar iir korrekt angivet till 73 st.

2. Fastighetsinventarier iir angivna till2 basbelopp (73 200 lff).

Lekplatsutrustring iir angiven till2 basbelopp (73 2001<r).

Jag har en uppfattning attvirafaktiska viirden fiir dessa objekt rurderstiger

2 basbelopp .

(Idag har vi enbart en lekplats i gang)

3. Centralantennadeggningen har fullviirde. Det var hiir som jag var osd.ker

om rdtt anskaftringsviirden var angivet till ftirsiilaingsgivaren.

Enligt Lars Olsson skall fcireningen inte ange hur stor anlaggning som finns.

Viirdet pi antennanlaggningen flr inte premiegrundande. Man sfltter premien

efter en schablon pi antalet ftireningsmedlemmar.

Det iir ftirst vid en skada som foreningen skall visa vilken anleggning man har

och vad som blivit skadat. Di g6rs en viirdering pi nuviirdet av anlaggningen.

(r)

(o
I
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Blsta ftsninear
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kandia

Vir stora risk iir isknedslag och brand. Fdr detta finns ftirsiikringsskydd.

Momentet inbrott gliller enbart huset bakom antennerna. Om nigon skulle

stjiita antennen eller delar av den stir vi utan ftirsiikringsskydd. Den risken

kan vi leva med.

F6r momentet ansvar har vi hdgsta skydd 10 000 000 kr. Det finns inte htigre

attfa.

Riittsskyddsforsii*ring och form6genhetsbrottsftirsiikring har ocksi riitt om-

fatnring.

Sjiilyriskerna iir pi egendom 0,2 basbelopp (7 000 kr) Pi ansvar iir det 0,1 bas-

belopp (3 5001<r).

Det iir de normala beloppen. Det iir her vi kommer attfa eventuella skador.

Rtittsskydd och ftirmdgenhetsbrott har andra sjiilwisker som ocksi 6r nonnala

fdr branschen.

Det troliga tir ocksi att just dessa moment inte skall behtiva nytt'as di vi har

en duglig styrelse.

Premien tir oforsklimt Hg. Enligt Lars Olsson.

Hoppas mitt samtal med honom inte fdranleder n&gon premiehdjning.

2

c)
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I



78

GIL[nsforslkringar
ffilskene

i Box742,25107 HClsingborg. Tfn M2'24 90 00

Fdrsdkringstagare

GyI ter6ds samf eI I ighetsf6ren ing
c/o Oh1sson
S i I 19 rEind.. 7
26A 42 MOTLE

Fdrslikringsstille

GYLLERODS SA},TFTiLL I GHET

T6NSATNTNGSBREV
eEfuE NEhM n ErsAN l c c N I N c
ntr 80 5770*02

Ersatt fdrs.nr
80577A*01

O r ganisationsnr/Person nr
716405-6073

KffiPilA

Avsertidenfrom-tiII
I

1:. )-08-01 | 2oo0-08-01

Huvudforfallodag

1999-08-01

Utskriftsdatum

1999-05-r8

Bankgiro

875 - 1273

Postgiro

954004-8

Forsiikrad verKsamhet : GEMENSAI.{HETSANLACCNI NG

E j'/momsredov i sn i ngsskyldighg!
Besberoppet f6r ar 1999 dr 35.400 kronor

1 EGENDOMSFORSAKRING
-Brmio t L /Vatten /CIas /Uask i n

-Antal medlemmar 7 3 st t/
F'ast i qhets i nventar i er

FdRSANNINGS_
BELOPP

BasbelopP -iffit )flffi5'i i;;il:ffi i :i sut rus t n i ns
2 Centralantennanldggning

- inkl Parabolantenn och BYggnad

HYRE S FORLUS T FoRSAKR I I{g

2 Baqberopp
Ful lvilrde

,/
-z

6

lv
-Ansvarst id 24 mAnader.

ANSVARSFoRSAKRI NG

-H6gsta ersiittning

zultts sttvPPs r6nsAnn r Nc

10 000 000 kr 4>

-H6gsta ersettning per tvist 5 Basbelopp
fOi samrfig"-tviitLr per 61 25 Basbelopp
ANM. Med tittampning bv de Allmtinna villkoren
i 6vrigr gtiller sarlXilt villkor V825 istdllet
f6r mometti e Rdttsskydd i de Allmdnna villkoren.

r'6nM6cnNHgr ssnotrs rdnsAKn r Nc

-H6gsta ersiittnlng 10 basbe loPP

Vid forfrAgningar angiende denna forsdkring kontakta:

Lars Olsson
Eddie Elgstrom

042-24 94 14
042-24 94 3 6

V id skadedrend€r ,
042-24 93 01

Helsingborg : S_6der gatan I7
Malmo : ORonneholmsvT
Ystad : Missunavuigen 7

Box 7 42,251 07 HELSINGBORG
Box 17006, 200 10 UAIUO
Box 2024, 27 | 02 YSTAD

Tel 042-24 94 00
Tel 040-35 11 00
Tel 0411-793 00

Fax 042-24 94 7 5

Fax 040-35 11 33
Fax 04II-793 07
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sJAtvRrst<ER:
gGENDOMSTORSANNING
HYREs rdnlus T FoRs Ann r NG

ANsvARsr6nsli,nnr NG

zuiITS SKYDDS TONSANN I NG

aa aa 
't

rOnuocEMIET S BROTT S rdnslirn I NG

FortsflttninglUt"A
' ' ' : tra

C iM i nr SAnn H etsAruuc G N I N G

20 Z av basbeloPpet
20 Z av basbeloPpet
10 4 av basbeloPPet

0,2 basbelopp samt 20 ? av
kostnaderna 6ver A ,2 basbeloPP

50 % av basbelopPet

, Fi vissa skador kan andra sjdlvrisker giilla'
I oeYsa f inns angivna i villkoren.
I

I r6nsiirnlucsvrllnqn: _ _{v 04G:3 v i'EEffir r Z v I09t2 v 110:1 V 825:8 An 01:2
A 39: I
-Fr G7 z3
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l;lliinsforsakringarf f skflne
.Box742'25to7Helsingborg.Tfnu2.249000

Fdrsikringstagare

Gyl lerods samfel I ighetsforen ing
c/o Ohlsson
Sillgrtind 7

260 qz UOILE

GYLlnn6Ds sAl',lFAll r GHET

FAKTURA I'
G E M EN SAM H ETSAN I-AGG N I N G
Nr 805770"02

Utskriftsdatum

1999-05-18

Bankgiro 875 - 1273

Postgiro 95 40 04 - 8

Premie att betala avser tiden fr o m - till
I

leee-08-0 r:|2000ffi
Premie att betala

1.308

Arspremie
(Vid helirsbetalning)

1.503

Aterbetalning

rNFOR DET NYA rOnSAxnINGSAnnt

*JIYIPREMIEdvsldgsta
plemie som uttages Per
forsdkringsbrev iir 1200 kr.

*TANK EFTER. . .
-Har Nyinvester ingar g j orts?
-Har Varulagret rtitt vdrde?
-Har L6nesumman f6riindrats?
-Har Omstittn ingen f 6rdndrats?
Det iir v ikt igt att dessa
uppg i f ter tir riitt , f6r att
undv i ka r i sk f6r under-
f orstikr i ng .

*DIN KONTAKTPERSON
f i nns ang iven Iengst
ni f6rsiikringsbrevet

\J

ner

Med denna avi kan du

* Bankgiro *
* Privatgiro *
* Sparbanksgiro

betala pi alla bankkontor eller via

Anvinder du Bankgirots Leverantiirsbetalnings-
rutin (LB) ange nedanstiende referensnr.

Betalningsavsdndare

805770x02

Sista betalningsdag

Frin bankgironr (vid girering)

INBETALNING/GIRERING AVI

premie fr o m berynnelsedage

fdr forsikring (avsindare)
nr

805770x02

OCR
Personkonto
Balanskonto Inbetalning avser

till nlsta
forfallodag

2000-08-01

1999-08-01

Inbet avgift (ifYlls av banken)

Till bankgironr

875-r273
Betalningsmottagare

Linsfiirsikringar Skflne

VAR GOD C6N INGA ANPNINGAR MEDDELANDEN KAN INTE lArvrNnS pA AVIN DEN AVLASES MASKINELLT

080s7700200000000001 # 1308 00 6 8751273 #41#
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Christer Nilsson
Aux mains.

Gylleriid 1999-04-05.

Christer,

Utifren den itgtirdslista, som Lennart Ohlsson upprflttade i samrid med Dig 1998-09-
05 har jag sdkt skapa bilagda anbudsunderlag fdr markskdtseln. Jag vill, att Du
kontrollerar riktigheten och om jag ftirbisetymissuppfattat nigon punkt. Emotser Dina
slmpunkter i min brevlida senast lOrdag den 10 ds., di jag iter iir her. - Jag har lagt pi
norra lekplatsens gresyta 300 kvm till tidigare m6tta 3350 kvm

I Owigt har styrelsen ftiljande frigor till Dig:
- har Du tillgeng till nagot anbudsunderlag ftir asfaltering?
- totala asfaltytor? - jag har scikt skatta dessa till 1135 kvm - ny asfaltering runt s6dra
lekplatsen di ej inriiknad!

'vad menas i ovanniimnda &tgerdslista pkt. 15 med "Rosa Ragusa vid tomt 3l'?
Vi tror, att diirmed menas hiicken efter tomtgriinsen mot gingstigen. Vem skall svara
fiir denna?

- Ar det bestirnt hur asfaltskadan n:a lekplatsen skallitgtirdas?
- Kan frasig benk n:a lekplatsen enkelt lagas eller kan vi helt sonika borforsla den?
- Hur ofta har sndslungan kommit till anviindning? - Om detta arbete iogit i extern

entreprenad kanske vi skall stilja slungan? Vilket viirde har den i sidant fall?

Slutligen p&minner vi onu att enligt vfua papir har Du etagit Dig att kltppa ned Rosa
Ragusahdckarna och forsla klippet tiil Grrinningen, sfl att byftireningen aAtimo mo
forsla detta vidare till majbilet 1999!.

Ev. 6wiga slmpunkter och rid emottages med tacksanrhet!

Tack pi ftirhand fbr Din medverkan.

Fdr styrelsen

Ulf Strandmark

\./



Rnpport av$scnde sktitsel av sarnfi{llighetsrnark 1998 199S-1r-11

Stfldning.
Sopning/stAdning av #nghnnor *edde i huvudsak under apriUmnj, futip omr.iden rensades frln pamer,
klvistar etc.Lflttare stiidning skde under h0sten.

Lekpletser.
S6&a lekplatsen hnr re.nsats fr&nogrEis 3 eanger;
2 g&nger manuellt med Snsislf borttag av ogriis, I png i form av lrathing och uppluclrring.
Inget un&rbflll har slrctt av norra lekflatsen, nerlagd

Grflrklippning.
Grilsklipming har skett un&r perioden april - oktober. Pp militiirtjrinst se har g{set vid nagra tillftlllen filtt
vtixa sig fiir llingt.

Kantskilrniry, samtliga gr{nser mellan grfismattor och asfalt har kantsl$rits under perioden juli - september.

Kantanming av rssenhiick mot gi.'ngfanor har skefi under perioden maj - augusti, nedhflngande grenar har
kli#s.

Beredskap vintervlighflllning. Ingen vintervflgbfillning har skstt under 1998.
Ingen dehi$ering av deo svtal* fasta beredskapsavgiften fiir vintervtiglritlning kommer att slse.

Utiiver avtal:

1. I mars, tlamling av sarrtliga pilar samt bord:orsling arr Hipp, Under somrnaren ansning av pilarms
stanxnar frfln grenar"

8,0 tin, debiteras ej s€Farat, grirs inom avtalet 1998)

?" Borttag av 1 rAcke fiot banvall, fooftflslsling till slilot.
MAlning av kvarvarande rflcke 2 ggr.

Ink@ av griisfrii, l&nav sflmaskinmh nlifiruml,a.
SAdd av g$s pfl nmra lekplatsen.
F6rsta ink.op grisfr6 dcl$e inte till allt. AterstAr ca 50 lmil, sAs till vfrren.
Underteclmad gdr defia, gd,sd finns.

Asfaltfu&r i samband med arbeten p& norra lekplatsen.
Ink6p kallashlt 2 * 20 kg- Ej lagat pga d$lig vflderleh
Undertecknad g0r dettra u*r vAreq inldis asfalt finns hos undertec*nad.

L?imnat in sndslunga ftir seniie i t{fganfis. Hiimtas under vecka 51 och kommer dfl att liimnas till
ordf6rande I"ennart Ohlsson.
Servioekosfiud faktureras G$ler6& samfiillighetsftirening.

Ffi,rvaring av ftreninpns stegs har hiftills d<ett hos u*rtckna4 kan se ftrbli fram tom trsmdte 1999.

Dflrelter dnskas fiirvaring hs {nnan penion. Ny fdrvaringsplats bOr pro{okollfrras i samband md &rmtiitet.

Bollplank till knnart Ohlsson avseen& *iitsel och fiirlidringar av samf;illighetens mark och
anlAggdngar.

3.

4_

5-

6.

7"

J

Christer ltlilsson

.(
n Lr*.."ts.



Ct/;J W'n
Ateiirdsfista fiir cvteriid lAre'^ '- ? f
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Disk. mecl Christer }.trilsson, 9S-09-05. ttel 3'lT SSg)

l. Griisklippning 3350 km (la dag april-okr. = t4 gg/dr.)

?. Kantansning av h:ick Rosa Ragusa 6?0lpm (till midsommar och i september)

3. Rensning av ogrts, scpning av ftiv och skrdp pfl gangarna mot grdsytor.
t gg''/flrr? Mdqsa pfl agfalt-tas borr-med jritir.'"fif 8ix[;d"fi;ffi;'
a$altsaneama skiirbs sfl att det inte viixerirt pfl asfalten btii rt* i *ui4,"ri
varje -flr.)-?? (aug./sept. )??

4. Sniiriijning och san&ring av gflngviigarna.

5. Nerklippning av hiickarna Rosa *f#" (slirskild besikrring).l-r
- Hiickama mflste skdras ner sfl att grannfastighetemas egna hiickar (oftast

dyelbok) fflr ljus och kan viixa. TFIur ofta "?) o----

Sflgp8*l mglhn grannfastigheternas plank och hiickar rensas i den mfln sijglji"r. Besilctigas l.ggn/flrffl vflren beslut om fltgiird.- 'lr?icl av annm ffi iin hiick som viixt/yilrer upp i hlicluna sklires ner och
hiilles uudan.

- Vi biir kanske tala med en triidgflrdsmiistare om hw och niir ftur ofta )man skall
klippu ner Rosa Ragusa ? -

- (9N liirnnar pris pfl nerklippning enligt ovan sarnt forsling av klippet till
.c.$"i"99." . qv "itlj :?.f+ Hd+.d-fr i dec. mfln- Mtu- Eyn*,iifii-n* "$p-pgt.titt sin brasa.) vi skaii gri igenom hiickarna och be#rnma vilka som
skall klippas. Dessutom tillskriva iiannfastieheterna och trdffa
riverenskommelse med dem. Det f,ar tidigar6 fiirekommit att fastighetstsaren
sjiilv velat besGirnma om eller niir Hippniilg skall ske. Skau dom iB$riffi" r

6. Nerlagda lekplatsen.
Konstaterades av leverans av jord och utsliitningen giorts pfl ett tilllfredsstiillande
slitt.

- CN Bttp*^t pfl Fiireningens bekostnad griisfrii fflr 300 kvm och lflnar sarntidist
trumla pd B:ir o Griint. Sflr och trumlar den_nya Siisytan senast helgen 19-2-019.
Kratta ca I meter b1e{ m9d stf,lpinnar kan ranhs iv e"oulekluuben. tbock 

- -

gj mellan 13.-00- 1?.00 den z0?4 d6.manhar tiivling). Dena jobb rt*iiu cN
inom namen fiir entr.eprenaden som kompensation*itit att hil *i"pppil;*tti"g
av lekplatsen under irbt

- Shiipet pfl gflng-viig^en_nurt grdsmattan forslas bort.
- Liry"8 av aslalt pi gdngviigen_kan 

rytijli_gen ske av Viigfrireningen niir man hm
asraluagnng pd deras gator. CN bevakar ??

z. fgara,tgtrlatsen reruias omgflende. samtidigt smrirjes gliddelar pfl
lekredskapen.

- Rensning tar mellan 7-10 tim. Rensning miste ske minst ? sgr/flr. Juni fiire
midsommar och i aug-sept.

- Rgnsning skel nu manueilt. Man miste g-a ganq\a djupt trir att inte ogrtiset skall
j_axa upp ry9d en gflng. Kan man anvdn-dajordfrtis " '

- Kan man sfl igen en del av lekplatsen till griisrnatta ftir att ffl mindre yta att rensa?

8. cN talar med viigfiireningen om ogrdset pfl torgen. Torgen betraktas som
gatumark och skall underhflllas av VilEttirbningdn. osridbekiimpnine pfl torsen
bi[skg minst 2. ggrg..*. prr flr. vj ltir fa upp delna frEga pn rtire'ning-sJuimm?n-
niista dr. Round up iir tillfltet och kan anv-ltndas frir ogf{siekeiryniigen.



sid 2

9. cN tar bort ena rtirstir'llning vid ingflngen frin banvallen.
Milning av den kvarvaranile nirsdlni'ngen och Aen viOtilfgriindstorget brir
ske snarast.

10. Fnflgan g*,o.Stiit i rabatterna - under Rosa Ragusa - som griinsar till andra
tjsnslqter txir diskuteras pfl niista fiireningssdmma. Ev."behandline ;.a
Fo$d Up. (Ev. enda.lt om p_ropi kommer*frin nflgon medlemi -o ----
Jag hg understikt med de tiitgrire ordf. men alla hir behiiftat itt nflso1
:StrP:$Tptpg iPte hm skett hittillg. prgpfl fnfln en rastighetsig;;o- utt
ogrlsfni frdn ftireningens rabatter sprides in tiil deras tomikan niturlistvis vara
riktigt, men frflgan iirlu om vi kan ta en rabatt utan att a*tta rflr A;;-d;;: -

kvensen att ta alla angrtnsande rabatter. En dyr historia

11. Till vflren 99 brir vi bestiilla ett lass sand till stidra lekplatsen.

12. Riitterna som fiiingt ll rurder asfalten vid lekplatsen btir uppmiirksammas.
Ingen fitglird just nu ??

13. TiU avtalstmderlaget btir fgsag att pilarna skall hamlas vart tredje f;r men att
stammama skall rensas fr.in skott varje flr. Likasfl skall de nedrt gr*o.*i, ro*
oftast blir brutna och hiinger ner, tas boft.

14. sljipvagnama hos Lennart Alfredsson-iigs av andra privatpersoner. vi kan
stkertffllfura dem vidklippningen av hf,ckarnai dectmber.

15. Yilka gingviigar skall rrijas ftir snri och sandas.
- Se gingviig mellan 68 och 69 l?i 13, 26127. ??
- Hiicken vid tomt49.
- Rosa Ragusa vid tomt 31.

Ilttl,e
l,ennart Ohlsson

Gs,Atgiirdslista
98-09-09



GYLLERONS
S Al\{F$I,LI G Htr S T't} R E,I{I I{G

sAn'fTAL i!{En CIIRISTER I\trILSSQI\I. g$-t}3-!{}

- pnrxpA vAnr roRG. Ev. HAMI_A DEN

- Omtamlilg av pilarna Kornmeratt ske ihelgen
- Jag har talat med Bertil svensson, som lovat itt denna ging ta med riset pii
Qriiprngeg till MBF majbrasa.
Christer fir ocksfl liigga riset frin pilaran pi Gniningen.

- Christer anser inte att det fins anledning att i flr kapa ner Rosa Ragusa helt ftir
f<irnyelse. Jag'ndersriker med den tidilare tistaniur;il;;; ;i;?i;ffi""' "'

- Enligt christer skall det endast ske putsning d sdngvf,garna nu.

,ctTlgl iir villi,s att q{er en rivergflngsperiod vana djungerad till styrelsen och i(len oelen vara kontakhan med den nye enffeprentiienfrir sktitsel av de omrflden
;9p ftil*npger.r. skall skiita. Gdiler upfinitining 

"r,lGii"t"f.t ""rurpprung,hamling, stddning, snririijiring mm.

- var med pa att vi,-niir/om christer stger upp avtalet, vi tiufrflgar lrirsii om afttiverta entreprenaden fr . o. 1 januari Tggg. bch att cN dr gflii" -"- 
"ojiilsl*ofiir styrelsen.

- vi btir i god tid la fram en arbetsbeskrivning pfl vad som skall ing,fl i
entreprenaden. somunderlag kan vi utriver*aitaletmed cn ocntEfl ta
Kommrurens "arbetsbeskrivnlng". (Ftik S.)

U)

GS.h'Iinnesnot. Skotsel t
98-03-33

t\ ./rffl ( /*, ,:ri"; ,6eL4-p t-,u- J V ? ?,f tr

(k-<+aTL,- I Y"l. f( r/



Cryllerods S amfiilli ghet sforening
Per Christiansson

Molle 1995-07-17

X'drfrflgan om synpunlrter anglende spclplan fdr beachvolleyboll pf, stationsplan i M6lle.

I april 1995 bildades M0lle BeactrvolleybollHubb (MBVK), ansluten till Svenska

Volleybollfdrbundet.

Bakgrund, se kopia av skrivelse till Astrid Lindqvist, Fritid H6gantis.

Sedan maj 1995 har MBVK
- erhillit 1000:r av Fritid Hoganiis i startbidrag,
- ffut lofte om anliiggningsbidrag med 10.000:- av Fritid Hdganis,
- filtt lofte om anliggningsbidrag med 4.000:- av M0lle Byfdrening.

Anlilggningskostnaden beriiknas tiil drygt 20.000:-
Mellanskillnaden finansieras av medlemmarna i MBVK.

FOr att larnna anliigga en Beachvolleybollbana pt stationsplan i M0lle kr[vs tillstfrnd.
Ett av vf,ra problem har varit att Hart fil reda pi vem som kan ge deua tillst&nd.

Vid v&rt seneste samtal med Ulf fuiderssorg H6ganiis Kommun, framkom att det
liimpligaste eir att inhtimta do ber0rda lokala intressefiireningarnas synpuntter.
Ans{ikan om tillstind kommer slutligen att g6ras hos H0ganiis Kommun.

Foljaktligen ber vi harmed om Gyller6ds Samfiillighetsfdrenings synpunkter angiende
anlaggandet av spelplan fdr beachvolleyboll p& stationsplan i Molle.

Mdlle som ovan

\J

N

Biliigges:
- Anliiggningsskiss
- Arbetsbeskrivning
- Skrivelse till Fritid Hdganiis
- Skrivelse fren Fritid Hogantls
- Skrivelse fren Molle Byforening

Johan Nil Jakob Nilsso
Kassor



Byggnadsbeskrivning ldr beachvolleybollplan i Mdlle.

l: Det aktuella omridet schaktas ur till ett djup av 20cm med hjalp av trallor eller
liknande lempligt redskap, Omridet som skall schaktas har en utformning av en stor
rektangel med yttermitten 15x24 meter.

2: Pf; planens mitt grivs tve hal som skall tjtina som grund for de ffe netstolparna.

Natstolparna "giuts'i marken med hje$ av cement el. dylikt for att stl pall for
belastningar.

\-/ 3: Eventuell sarg av tra monteras p6 kanterna i "h6let" dels ftir att ftirhindra vittring
av kanterna till sandlidan och dels fdr att markera banans kanter.

v 4: Sanden till banan forslas dit med l0mpliga fordon och fylles pi tills liimpligl
nividjup uppn&s.

5: Linjerna som skall markera spelytan siitts pi plats.

6: Niitet slittes upp och sp6nnes mellan de tvi n{itstolparna och banan tir klar.
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W
RIKSIDRffiFbRBUNDET

Farsta 1995-04-17

MOLLE B EACHVOLLE\'B OLLKLUBB

Hermed meddelas att SVENSKA VOLLEYBOLLFORBUNDET

bifallit er ans6kan om medlemskap i forbundet .

Hfigenom iir foreningen indirekt medlem iiven i Riksidrottsftirbundet.
F6reningen tillhor iiven Specialidrottsftirbundet
srAlm s voLLEYB orrronnl JND
och Distriktsidrottsforbundet ( DF)
SKANES IDRoTTSFORBI.JND

Ni har tilldelats ftireningsnummer: 31478-M3

Eventuella frigor angiiende ovanstilende kan besvaras av RF:s foreningsregister, tel:
08-605 6124 eller 08-605 61 18.

ffilrH8'ffi'gf"uNDEr

wftrI

Mikael Radvall

eu

Maria Ols6n

eu

postmat: tOottens Hus, 5-123 E7 FARS.TA. *s6lt/tftsiiors: StorforsphnZ, FARS14I
Tetefon: 08€05 @ oo. Phone: +46 6 @5 O0 @. Tcler 120 tB RF-SPORT Telefar: 08€(F 62 (xt

Telegram/Cable: RIKSIDROTT. Postglro: 15 82 4$1. Bankglro: att-4088



Jakob Nilsson
Aleriind I
260 42 Mtille
042 34 7s 89.

Mtille 95 05 10

Fritid Hoganiis.
atl: Astrid Lindqvist

.Skrivelse rng$ende volleybollliirening i Mdllc,

Kort historilL

Alltsedan mopeden upph6rde att vara trendriktig ftir ungdomen har vi ungdomar i
M0lle s0kt en alternativ sysselsflttning ftir fritidsumgiinge. FOr ett par ir sedan var vi
n6gra som kom pf, den b'riljanta id6n att anliigga en primitiv volleybollplan pfl ett av
Gyller0ds attraktiva grdnomriden. Denna idll varade dock endast w8 ir narpi vi abrubt
blev filr$udna att spela pi denna plan, anledningen till ftirbudet var att narliggande
grannar klagade p& oviisen och spel Hngt inpe kvflllen. Detta beslut vf,ckfe viss agg hos
oss och vi lrrtivde ett alternativt stiille att spela pi , diirfor satte vi oss ner med gutfiarna i
Gyller0ds samfillligh*s fdrening och diskuterade lfrget. Vi kom fram till att den absolut
besta ltisningen for alla inblandande parter var att vi ungdomar skulle bilda en forening
och sedan uppfora vir egen beachvolleytollplan pe stationsplanen i Molle.

Mdllc bcachvolleybollklubb.

Pi senare &r har det inte giorts mycket konlret fbr att frAmja sysselsittningen bland
M6lles ungdomar och vi ar minga som blev veldiet bittra n6r vi frtrtogs m0jligheten att
spela volleyboll pfr "Grdningen". Vi flyttade nlitet ti[ den stora fotbollsplanen i centrum
av Molle som dock har stora brister som volleyboll plan ( sluttande yta ditig griiq utsatt
fdr vinden o.s.v), S de innan si trwliga spekvfllarna tog slut mer eller mindre.
Ungdomarna tappade intresset ftr spelet och rngen brydde slg om det specielh mycket.
Men si tidigt som i Augusti forra iret hade vi ett inofficiellt mote och vi kom fram till att
vi skulle anstrEnga oss fdr att bilda en riksansluten forening och anliigga en
vollleybollplan med sand som underlag istiillet for grtis. Efter mritet i Augusti gick vi och
funderade over vintern och nu i vflr har vi blivit anslutna till Riksidrottsftirbundet.

Vi flmnar med denna f0reningen organisera volleybollspelandet i Mtille for att kunna
anltigga bana och hf;lla s.k spelkviillar och ftir de som behdver det trfingar. Vi vill ge
Mdlles ungdomar goda mdjligh*er att utdva en fin sport och samtidigt ha en trwlig
stund. DA Molle &r en liten by finns det ett stort behov av en samlingspunlr fbr
ungdomen som armars inte har nigot stttlle diir de vet om att de {ir viilkommna. Tidigare
dfl vi till6ts spela pi "Groningenl'fungerade den som en samlingspunkt fdr de flesta av
Mdlles ungdomar (iiven mf,nga som inte spelade) d[ det var fint vitder. Sedan vi flyttade
har avsaknaden av en sedan plats varit stor.

F6r att kunna h8lla Hubben vid liv vill vi frrsttka viicka intresset for vir verksamhet
iiven hos de lite yngre ungdomarna i M6lle. Diirfdr planerar vi att ha en trliningskviill i
veckan diir alla som vill iir viilkommn4 b&de dem som 6r nybtirjare och de som vill
fdrbtttra sin teknik o dyl. Vi tir tre stycken av styrelsemedlerrmaflB som tr6nar



volleyboll aktivt p& en lite hiigre niv6 ( dock inomhusvolleyboll) med IFKHelsingborg
som kommer att htlla i dessatriininegr.

Vidare kommervi att tillhandab$lla med ett utliningssystem fdr vlra medlenrmar d6r
de kan mot uppvisande av medlemskort fr Hnautrustning (d.v.s bollar) av hdg *valitet
frr att g6ra spelet roligare.

Vi plane,rar ooks$ att arrangera en mindre tnvling ( lftbbmasterskap till att b6rja
m€d.) fOr au 6ka intress€t oc*r uppmtrksarnmheten ftir vlr fbrening.

Eftersom beachvolleyboll tir en renodlad sommaraktivitet kommer vi inte att ha
n&got behov av en speciell trsningslokal fbrutom v&r tflnkta bana. Moten och dylika
sanmankomser kornmer att hillas hemma hos nlgon av styrelsens medlemmar.

Med dcnna slaivelse vill vi ocksi aasiika om ett startbidrag fr$n Fritid lloganfis rom
vi hade titnkt att prim[rt anv&rda till att ftl ut information till Moltes ungdomar om afi vi
nu 6r en seiiOs fdrening. Vidare prioriterar vi inkop av ett nytt nAt fdr att kunne spela
medans den nyabanan hillcr pi att anliiggas.



HOCNruAS KOMMUN

. Kultur- och fritidsndmnden

Niruarande
Ordf6rande:
LedamOter:

Tjdnstg6rande ersdttare:
I cke tjdnstg6rande ersdttare:

Sekreterare:
Tid:
Plats:

Utdrag ur PROTOKOLL
Sammantrddesdatum
1995-06-22

Bo Carlberg
Jan Kristiansson, Bo Rosenkvist, Joze Habic, Thora
Celik, Gertrud Gre6n, Marie-Charlotte Leire, Petr
Travnicek
Boel Olsson
Michael Erlandsson, Gunvor Jonssor,
Ingegerd Nilsson, Cecilia Pettersson
Elisabeth Pilo
18.30 - 20.00
Kultur- och fritidskontoret

s42
Val av iusterare.
Gertrud Gre6n utsAgs att jdmte ordf6randen justera dagens protokoll.

s48
M6lle beachvolleyklubb. Ans6kan om bidrag. Dnr 95:47
M6lle beachvolleyklubb ans0ker om bidrag fOr byggande av beachvolleybana. Kostnaden berdknas till

r 26 kkr.

Kultur- och fritidsndmnden beslOt i enlighet med arbetsutskottets f6rslag
att bidra med 10 kkr for beachvolleybana under f6rutsdftning att erforderliga tillstAnd erhilles.

Vid protokollet:
Elisabeth Pilo
Justeras:
Gertrud Green Bo Cariberg

Rdttutdrasetbetysar 8 Uq,A il tl.*rd/'.LJ

\-/



\-/

v



ft#o,{-c t

,F-yp # r*2.*. f/gr';

?- c A'r1 'o *zs r,

Mr-b ,1ll hd- 41-,a*€s /4.-- .4 ,2c

T ;. /. ,1r., /--,o /f-" L 1nu/s c)ez-z oo- /f .*-. Jo-
6"-un'/ "l'--,,,\ ''/-^-n#Z - /.zl 3. t4i:a
tE^, lS-"d 'er-.-"uLz/ 4. L'ua2'*;-
;l/mu- a//*L ?/**ffi
- 

/- r')/O-//t.V /aq 0nn ra *Q. f ,

UeL/'p/o*€a-4 3- 3r..8/--u J,, J,, L ,; /.
,'no.n' /o * 4t e.1// n*, -f ?L ,-&l J- a-.rfu
ul J^ syzty'an ^&,.L' ,//*//:7/ o /'/ pr.'A
rrte I ztl/ fr-cZr(r{'-t' l,-,'n*/ & / ,?/t*-
a e / a7 L< -a /
1a< nzrlo/u a*/=,it J a
' (:f' /" fuZ Y *7 .,aa . 4 /, u /-4*-
bV4qn € €/,g4 d-'r>t -' d g, , *i:-; *{.f. /

J// / & gs ,u Ou ,!e. r ,'//eu /n* -'* / -u J /n f
.r.-, ! /p/.u/nu, k ho 6"/$/*4uu4 &, /[* -
& . o'P -/f ,-,o J /t'ao-* LL. 7/-- /f / /A .q
/4-L*/ "3' 7./A f//o,r/nu--/- # lbit/s,-?/,
//,// fr Y 6;1' . fu'n .,r '* 4L/*' o^n ra J

*r-/aZ//en h/-riJ rn€4 Et,*, )'.-',Je*r1 / Jt J" / ,1rZ /, 6u czlc-' q'[ /, t 'A -,-,de-r, o, der /Loatewruo/'L-' 
/



---\
,Hqnt ver ks

tp lgt

14 99

ro nsf.

*t$t8'.

N

\\\\
'.\

r / lAnI1 IUJ

.lr'

ILLUSTRATIONSKARTANS BETEC KNINGAR

--- -/ it" 1,11 \

Lrnle pd korton rrtod 3 mm utonfor ptonomrddets grons
Ittustrotionslrnler
Kor bono
Gdng- och cyketvog
Parkerrng, busshdttptcts
Frrvtc r;6 tornt rrrnrk

:
-- - -'t

I

I

- 
" 

---* .---* -:-.*. 
---- --r

'l
;:--'..,---:----J ---___l

I

t

pork

\\' "'$
'lr i?fl i': t\ \' \:.r'ilu \ \ .,i =\,-A-\*' 'L-^:&,---\1'"4

-{6{9-- \ t\ -,,-t\Q\) \ \ 1 C
$\ ) ''.-

ILJ\J>tLlusl
Tsmd lagenh



t.i*- e2z /K^A&Dscr^

#q
inr

Molle 1994-04-12

Titl
Sveriges Television AB
Attn. Per l^akso
105 l0 Stockholm

TV-mottagning i Hiiganis

\/ Jag representerar Gyllerods Samfiillighetsforening med73 hushtll beliiget i M6lle i
H<iganiis kommun i nordvflstra Sktne. Vi har en gemensam centralantennanliggning fdr
Radio och TV. Sedan flera flr tillbaka har vi haft problem med mottagningen av
framf6rallt TV2 men under de senaste lren iven pl TVl. Vi tar mot distributionen frtn

\-/ Helsingborgs-sindaren.

Problemet bestflr i att vi ftr stcirningar frtln danska sindare bl.a. frln Kcipenhamn som
har sin danska TVl pt kanal 31. Detta har vi for vtr TV2-mottagning pl kanal 30
fcirsokt att avhjilpa dels genom att sitta upp en ny "smalare" antenn, samt att installera
ett filter mot grannkanalerna. Detta har dock enbart forbittrat mottagningen nlgot.
Tidvis f<irekommer iiven storningar pl TVl.

De strirsta st6rningarna upptrider pl wenskail/Zvid vissa viiderleksfdrhlllanden
framfdrallt under sommarhalviret. Vissa tider iir det mycket kraftiga storningar
dagligen, bl.a. under de senaste dagarna. Dessa uppkommer genom att signalen frln den
danska TV2-siindaren i Hedensted pl Jylland glr in och st6r med sldan styrka att:
. bilden blirvanligen persiennformad (se sid 4 bild I och 2). Tidvis tappar den firgen

och ofta blir stiirningarna st starka att den wenska bilden och ljudet f6rwinner helt
- ge bitd 3).

. sp6kbild frln danska TV 1 eller/och TV2 sllr igenom.
o svenska TV2:s stereosignal viixlar oavbrutet mellan stereo och mono under stiindigt

knaster pga signalst<irningar. Det hjelper ej att sitta mott4garen pt motro eftersomv stereosignalen hela tiden ansiitts.
. Text-TV fungerar ei (mer iin hilften av bokstivenra frirwinner).

Signalstyrkan frln denna danska sindare iir tidvis st stark att mao kan ta emot bild i
fiirg och ljud med skaplig kvalitet. Sindaren kan identifieras vid de tillfillen wenska
Tl?har sindningsavbrott (se bild 4). Dll denna sindare f6r dansk TV2 octrst siinder pt
kanal 30 kan vi tyvnn ej filtrera bort denna. Det ir miirktigt att denna sindare, som
ligger i 90"vinkel till vtr TV2-antenn, sltr igenom pl detta siitt. F6rklaringen torde ligga
i att den tas in pl antennens lingdaxel med det bakomliggande Kullaberg som reflektor
i kombination med att signalen glr 6ver havet och vid inversion i atmosfliren blir sl
stark att den t.o.m. kan sll ut den ordinarie signalen. (Se fig 1)
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Fig I Kana dver dct alauella omrddet med Mdlle i skimingspunlaen mellan de tvd linjerna,
fuir dcn som iir ribad mot Helsingporgvisar rihningen pd vEr antenn far TVI och TW.
Storningar fdrelcommer alltid frdn darclu siindare och ibland dven frdn tysfu. W vissa
utidcnyper gdr dct t.o.m. att ta emot polsl(a sdndare med bitd och ljud (fuck ej i ffirg). De
laafiigaste stdrningarna lcommer ft6n den danslca stindaren i Hedewted pd lyttandiom
srindzr ut dawla TW pd K30. Den liger i w vinlcct frfrn vdr anenn!!!

Jag har sedan augusti 1991 vid ett antal tillfiillen varit i kontah med dllvarande
Telewrl<eu Dnfucelt1'al i Helsingborg samt Radio Diftscentrateni Malm6 (Nils-Erik
Sundstedt och l-eif Persson). I januari 1992 frckvi besked om att man giori mitningar i
olika delar av Kullabygden och att pengar avsatts f6r att sitta upp en siirrsandare f6r de
ca 10 0(X) hushtll som berdrs av dessa st6rningar. Denna beriknades kunna tas i drift
under hdsten 1992. Senare sarlma lr fick vi genom dagspressen besked om att irendet
fdrdnijts, eftersom de danska myndigheterna ej bewarat remissen om att fl starta en
sindare f6rTVl K64 och TTVZK76 i H6ganiis.

Det var med stor bewikelse vi fick besked om att iirendet sedan f6rhalats alt. ramlat
mellan stolarna i samband med att beslut i dessa frlgor numera avg6res av Sveriges
Television AB.

Man kan ej ltta bli att reflektera <iver m6jtigheten att placera en sindare ftir blde
wensk TV och radio norr om Helsingdr pl danska sidan istillet fdr att placera den i
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Sverige, eftersom de danska sindarna ger betydligt bittre och renare signal i hela vlr
bygd.

Placering av siindare nira kusten pl wenska sidan har nackdelen att signalstyrkan blir
for wag pll vissa platser p.g.a.landskapets topografi, samt att vlra anteiner mtste riktas
soderut med Danmark och Tyskland, som i bakgrunden kan st6ra vlr mottagning. Det
senare skulle kunna avhjiilpas genom att sindaren istillet placeras en bit in i landet i
Sklne, om det danska alternativet iir om<ijli gt attgenomf<ira.

vi hemstiller att denna frdga lnyo snarast tas upp till behandling.

Med vinlig hi

Mats Stromgren
Gylle rdds S am f?i I lighetsfcirening
Krokgrind 16

260 4zuot-le
tel bost 042-34 76 l5
tel arb 042-33 84 2l (Hoganiis AB direkttinje)
fax arb 042-33 84 46

Bifogas: VHS-kassett som visar st6rningar upptagna 1994-04-ll pll wensk TV2. St6r-
ningarna pl ljudet vid stereomottagning framgtr ej av inspelningen eftersom den ir
giord med monobandspelare. Ljudst6rningarna kan ibtand u"r" tnaldi4 bewirande iven
vid mlttlig stdrning av bilden.

Kopia till:
TERRACOM Svensk Rundradio AB
attn. IJif Persson
Box 50534
2U2 50 Maknd
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Gyllerods Samfellighetsforening

Klagom81 frSn Stig Paulsson

Bifogar kopia av Stig Paulssons brev 10 mars 1988 ti11
klubben med bifogad skrivelse til1 Svenska Golfftjrbundet.
Vi fijresl6r att de k1agom51 som Paulsson framfijr behandlas
av Gylleriids Samf iillighetsf iirening.
Styrelsen fdr Miil1e Golfklubb kan endast i sLijrsta a11mdn-
het inLyga atL golfspel inom ett villaomrAde dr ftjrenat med
stora risker. Golfbollen kan vara en farlig projektil.

styrelsen

Kopia ti11 Stig Paulsson

Fd, r
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Ivlcjl le den 1 0 mars 1 98tl
STIG H B PAULSSON
AlcRnxD ra s-260.2 MoLLE

Mcille Gol fklubb

260 42 MOLTE

Fijr Er kdnnedon dversiinder jag hd,rmed en kopia av ett brev
som jag idag tillstiillt Svenska Golffijrbundet.

Jag vet inte vad Era stadgar stipulerar, men en passus om att
triining med reguljiira golfbollar utanfdr planlagd golfbana
kan ned.fijra uteslutning ur klubben, tror jag sku11e kunna vara
ett effektivt medel att stiivja det av mi.g p&talade ofoget. I
synnerhet -om den trummas in med eftertryck.

Bn s&dan passus iir ju ocksil. synnerli6len vdl motiverad ur golf-
klubbens eg:en synpunkt; sridan trrining med.fijr ju inte bara risk
f6r skadcr p& person och egend.om. Ien liventyrar cldrnrecl oeks&,

g'olfsportens goda rykte.

Min hustru och jag hoppas pt Era snara &tglirderr Si att vi
slipper vidtaga 5n tr&kigare siidana.

.Plj.
Kopia GoIffcjrbund€t.

DS.
av detta brev har sd,nts till Svenska



Kopia f cir lvlcille Gol fklubb
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i verii; k;u Gol i' f';; rLrr.rnrlc. t
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i'lir sv.i rif,ilr; :'i.te T' fiol flil.rrbbor ute
i>.'.t ntetcr {'r.'i-rn virL itrtl,r...

()1'-:rl;rri(-111 tjt.'lr 1 .j rrli 1!8J rrvii.clrtesrr rnin hrrsttrr oeh jag av ett
vlr I d sam b cl uns-l,.J t ,," ruli ta.l<et,I en go'l f'bol I kro s sacie en tak_
prrrjna. fQ an rlrl<{, ovir.rrfljr den gl.asdiim bakom vi.ll<en min hustru
1:;1 i,'l 6411 |i:istc, 1Q() crn rakt netlanfiir. de.t krrnfiilrster ba.kom
vi l llet e'i,'t ira,r:n !il.r1 or:h sov. Ef tr,.r al;t ha l<rossat taknannan
s'l;rrrlsar'ie bo l.l.ert 1iJ me Lcr.

/r.J I'nriinl]a.rJ i.g vr',.r'rl*1-;int,o t, h;'ivclade, mi.n viin arJvokal;en. saf tigt
r()oon fijr ll-i;;.1 a.rto::rr-rlcbill,ten, smaekade rnj.n vjin rer1akttjren.
i4cn jiui hopparles al,t r.vl: tr:t orn irrcj.denten sl:ul. l e spridas' av
;i;" s.i;i.J.v, nlan,'l ti.l I ef'tcnl;;rnl.:e. libriimmcn av ursiiktor fr;i.n 6gttlurl';r.t:'ria {oIJ"'l;ntrlitlert notn lf{;rliinl1;rf en rrnft tjito in spe, fick
i;r .Lii' ;t Lt ri;it-'a lll il: 1'orhoppniilfl.

i. i;;r. ir.t. lln,nrn ai'; fr;-i V,lf t Onr t .
rne s t ung(l ornar. .I4g har tala t
n i6"6 '1, s ii rl en b l<an al cl r j.g h.;in-

l.'!r'.il , I r, fil)-.,. 
,..-i i-i I'l,rr'r]

i'ln Jia.i sl; rri'i rri.h nrlt
iriCr-] ri6i;:;. .i)6, V()'f; O:n

,i't. rir::'n. lj;i.t'r:-l: de.

.i ,tr'ir;-tl' .i--i",{irtrr r.l(]

v?,i,T,rt:nr I)et ii]:
t,;rkl)a1il3.rlr i'ien

'r'o 'l; ;t "f. t h l:r - o il :; \'e 1, r) I-- .1 .i tf t, r ?7 tr t.r l l. a. t_'

1'l ri r;-r l''-;:t f'ri. n lr;.it'r;xl i;a qol fba.rra. l)if v {t r:
hamtla.t .f,,i. V.'i.p tornt; -
l;orn b vi s tas o f ta barn o

f -L e r .L c.r r: !1n,:;
ti.r ,itL,,: p f:

vil.ra. Iolr.rI f,.
11 rrl:f if l; ,'r.f,+,

tii'i I'' L,i';iil. I n'Le
tl(t l; l;t V(:'t: :";;f .l lr.

itv go1 fr;not:tf,nc DeL m:itLe va.ra en hli.rlig sport;
i.l r;.:,'n:rjli:rla f ijrhindt'arl , Plitt lrrob_l em Jtan j.n"be
I)rirfii3 $krjvar j,.t: tjIl. Ilr. lli lrar en gi.,..gan-

ul)pllr:sl,r:'a. it."l Ia lloJ ['sDela,re hi:l 1 AhLSV/\R, IIAI.ISYIt
rni ns t f iir Eo I f-s nor tens ef,en skul I . Avsa,kna.rl
(;r,T(rtrsJ.;Iper fii.r a-l rJ r i S bI i acc€ l)t;abla hand icap.

l.ln i1y6;.irlent l;tn l-il<n. liilt bli ka.tastr:of. Iledan ett kr:ossat
{'iirr:: f,t:n l<r.n bJ i iidesrdi.,.1i:r:1; - r:nt ;ig,r.ren ii,t: bortrocl;. rtGol-f-
ir.'r. t,rr.rrlrr i'.innc dot r:cda,n 'Lil lr.ii cl: I il;b av.

l'r:j rt

l'li. I'opir av ileil;a llr, v irir.r t i-f l.:ti;..1.1ts l.okala gol fklubbar. Ds.



Kopia fdr styrelsen i Gy3-Lerdils Sanf?illighetsfdrening

. .STIG H B PAULSSON
'Algrand 14

2d, lP MOLLE
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lIeI siruj$orfl:s polirriietrtkt
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Hsi, en suck av f,tjr'?roppntng lyssnatle rnin hustrnr cch JaS pd Lohgl,rrertton
desa uor€pas Foliecn I Seletn4:borg skulle intensifl,ess Svervebdngtsa
av cykl.;i*terr $'iirlrop:nriruen g$.li.d,e *l,tt tivqr"trs,li$in6.en ooks& skulte ael.
fa"Lta rnqis€ister och -ven gfiLln f'1{1la;

Sodan &rL' ltd,er vl, htir p& CylXarfld.f,opriid*t'av dc::as f:-'n^r:i-i.'a'rt, $lycke*
tilLbtld.en lrsr vc*'it legLol kats,strofen en gi,.n;t lil.enanrSrr n:lnsa, qnt$Ergr Ja,g came!*a*}ad och kan lntE kFrura Xgeu fnlkr *erl stors,n r.''r$ew,ttan
lta,$fdr vii,ra fiinsten lar of'ta at;fdeplata f6r deran oirkusk;mter; {lea
H,r ertart fiicstiiffl. Set f$r rd I sanftilligfietalr betala+

Vi ese uppS.evt den ttd d,S. ffi,n **ratLe b1l, Atala,C on :-r_an lod:?e ea otrlcal
Ut€n belyc*ir:4: eJ.3.or r$Jca.de betriida en ar:ta.3f. 5rlle*a'tta, trod€e tlll
an biirJan att vt slfirllE lnrrana t*14 d.casa un#€or:ay tll"l :siittar li"gg pA
hus oclr bi.L&rr tdfffing I v$'r nyn&Lade d.Srl ekrirpa kratLekstt rrta,rnp
f0r v6.ra ftinsterl lntria*lg oah shadeglir"eloe L vfi.r trl{dg:,?,rd", h;aat
fiinstee nattattrlr plas*3€aar ned. tsta l. brevl&cl&n*rr ss atiir reg1rra
*T 3T8retrr

& &.ldrt$$ r&nm$ed.tls I ett X.ttet cesrhllll.er sg,r lean sf*;dast tnte€ffc
C68? tiiir ungde'la;rra aldrt6 f,&e' ama&a. griinsens niir eernh:i,llet hu*ads
eig oelr Srs,:r atg *X1Xbekfu *& v8rar tuppftsnruren, d":9. fdrsvagas on-
d$notl il& vet nan enast {*ta var g:rlinraa 6S,r nEllan poJk*tsegk oatr
grova broti.
YI Ecr ilen ofta om &lrr$,llarma* De ilenonntrera:r sj.n r$sJEt. *lttsn vl
u* kgnirer de, f{}t}i ss:cr sJu aoh lyaer ned hel}Jueen in t vsr strrtE.
Vt fgn &kt* oes f$r *tt tltta, ute D& vet vl, inta vad vL kein rpp-
tsoes ila€pn efi;esr Yl nrLlaas Eu$sta hellns ll€rc t.bn elot S,r tr!,st*
S&gon liic bara va,aa Srettor &re De kiin ofta tv& p,i, s&:,m&. mopedr
DHr fl.nno t o u liltta motnroykX.as m*Crrr

Igshr t!'llt i-fln hustrn och Jeg ooh m8.nga rned oss hoppasr

ffis* ffin.t$.ep hffi3snt$flmr

PS. Vl bor om dtsltrsttonl Tl &,r rsdile o& osa oolr rd^lr egcr$osl SI
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Kopia for styrelsen
LANSSTYRELSEN

Molmtihur lAn
Lantlndt eri enhet en
Bd S-tr, Kronberg

i Gyllerbd.s samfrillighe ts f cirening
MEDDET,A}TDE

1gB4-05 -17

1 (a)

11.096-1508-84

ftie H,B Paulsson
Alsriind 14,
250 42 M0LLE
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Fcirfr4gan rijrande inetallation av parabolantennanldggning i
Gvl. I erijds samfe,lllghetsfiS€nine" Mdl 1 e . HdEands korurun

Ni har i skrivelse till. llinsstyrelsen, inkonrnen 198441-10,
anhellit on ldnsstyrelsens synpunkter pA hunrvida befintlig
cent:r'a1antennanld,ggning, tilthijrig Gyl1eriids sa^nfZillighetsfiireni"ng.
genor:r beslut p& fiireningsstiimma kan konpletteras med parabolantenn-
anldi:gning fiir eatell it bildsmot t agning, I,iinsetyrel sen firr med an -
ledn'ng hdrav anfdra fiJjande. ...

Reg1cr om fcjrvaltging av samfdl li pftets fiJreningo^ inklusive r6st -
ftjrfa"rande vid ftiieningsstdrnma, finns L 17-65 $ lagen (lgll:11r) l)
om fi nraltning av sa.mfdlligheter (sff ). hliet 18 $ SFt dr sam*
f?illighetsfcirenings ?indamAl att fijrvalta den samfiillighet for
vilken den bildats. Sa.mfdllighetsfiirening fAr inte driva verk-
samhet som dr frUrnmande fdr det iindamtl son samfdlligheten skrr, 1

ti1l6'odoee. l[ndamllet anger m a o ranen f<jr samfS.lli.ghetsfirrr"
ens vrlrksamhet och grdnserna fcjr dess behdrighet. Cyllerijds sal
felli ghetsfdrening skal.1, enligt anliiggningsbeslut 1975-01 -?5,
bestA av - och fdrvalta - lekplatser, fijrbindelseleder (gnng-
viigar) och centralantennanliiplgning for television och radio.
F6reningsstdnman torde inte kunna fatta beslut om airnat Ltn s&-
dant son sammanhiinger ned frjrwaltningen av den anld,gfrtin.- som
utf6r ts med stiid av eller som avses i anldggningebcslutet
(intcl usive niidviindiga investerin6;ar fcir att vidnakthella fijre-
skriven standard') . 

-
IY,lg,t om inrdttande av exempelvis p:rrabolantennanldggning toril*
ddrfi.r endast kunna tas upp vid en ny lantndterifijrrdttning.
Dr fi;nrtsdttning fdr att en utvidgning.av sarnfiillig'hetsfijreniDflr:r'r,
Atary.rnde.ddrvid skall kunna ifrAgakomma, d.r att villkoren i
5-7 4q anliiggningsLagen (lgllz1149) 5.r uppfyllda. Detta innebdr
bl a att anldggningen inte fAr inriittas fijr annan fastighet hn
s&dan fijr vilken det iir av vdsentlig betydelse att ha del i
anldilgningen (vdsentlighetsvillkoret), sarnt att fijrdelarta mAst'
<ivervriga de kostnader och oldgenheter som anlliggningen medfcir
(bAtn'tdsvillkoret). LeUsstyrelsen ser det fijr sin del som
s;rnnt:rligen tveksant om dessa b&da villkor fdr anliiggningens
inrbttande kan anses vara uppfyllda dS det giiller att kom$ttet':
befirrtl ig centralantenn med parabolantennanldggning.

\
\-./"

Porfodrrr
?05 15 MAt.tro

Id*oa
0{ofl.60 00
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LANSSTYRELSEN

Molmdhur lan
Lantmiit eri enhet en

MEDDII,ANDE

1gB4-05-1 7

Ldnsstyrelsen vilL erinra om niijligheten att anfiira besvdr mot
stdmmobeslut. I}lIiglu ,, $ Sf'l f&r stprelseledanot eller eldan
medlem eller innehavare av rdttighet i deldgarfastighet, vars
rd.tt bertjres, fiira talan hos fastighetsdomstolen rnot beslut son
fattats pt f6reningestdmrna, om han Elnser att beslutet inte
tillkomnit i behijrig ordning eller att det strider not lagen
om fijrvaltning av sanfiilligheter eller annqn fdrfattning e11er
mot stadgarna. Gnrndas talan pE att beslutet inte tillkommit
i behtirig ordning eller pA att det i iivrigt krdnker endagt
nedlems eIler riittrghetshavarens rdtt, skall talan vdckas incrm
fyra Veckor frdn beslutets dag. F6r iivriga fall geller att
besvdrstiden inte ?ir begrdnsad.

2

1 1 .095-1 5oB-84

,
?

Per-Olof Nilsson

Kopi a ti 11

I antmeteri enheten
akten

Sven-lxe Kronberg
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REGERINGSBESLUT

L99 6-04-25

MILIOOPPARTEMENTET 22

Me4/e35/e

overlrlagande i
Stationsomrlde

Hogands kommun
Stadshuset
263 s2 Hoeaniis

frlga om detaljplan fcir nciIle
i Eciganis kommun

1- bilaga

Regeringens beslut

Regeringen avs1Ar overklagandena.

ii;rendet

Kommunfullmtiktige i H6ganiis kommun beslutade enligt
protokoll den 28 januari - den 1 februari 1993 att
anta detaljplan f6r Miille Stationsomr&de i kommunen.

Sedan beslutet overklagats beslutade Liinsstyrelsen i
Malm6hus liin den 19 januari L994 b1.a. att avslt
vissa 6verklaganden, se bilaqan.

Eva och Ake Fredriksson, Astrid svensson, Febe
Alfredsson, M611e Byfdrening, M611e Hamn Ekon
F6rening och Gylleriids Sarnfiillighetsf6rening har
6verklagat ldnsstyrelsens beslut. Eva och Ake
Fredriksson samt Astrid Svensson vidhAller vad de
tidigare framfiirt i iirendet. Febe Alfredsson anser
att den fiSreslagna trafikl6sningen 5r oacceptabel.
M611e Byf6rening, Miille Hamn Ekon F6ren och Gy11er6ds
Sanfiillighetsf6rening podngterar, utiiver vad som
tidigare anf6rts, att den f6reslagna trafiklijsningen
tir tekniskt dAlig och innebtir betydande olycksrisker.
H6ganiis kommun har yttrat sig i iirendet den 2L mars
1995.

Gylleriids Sanfiillighetsfi5rening har dtirefter kornnit
in med en skrivelse. Fdreningen fraurhAller d5rvid att
den anser att kommunen skall vara huvudman f6r viigar
och allmiinna platser inom planomrAdet.

O

x
u
o
o:
o
T
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Boverket har i yttrande
bl . Er. att ett kommunalt
skapet for allmiin plats
medfor att kommunen bor

den 28 februari 1996 anfort
overtagande av hurmdmanrla-
inom aktuell detaljplan
ta over hurmdmannaskapet iiven

Posadress
103 33 Stockholm

BesOksadress

Tegelbacken 2

Telefon 08-405 l0 00
Telefax 08-24 16 29
Tclex 15499 MINEN S
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inom resten av llii].le samh{lle och inom andra mot-
svarande omrAden inom kornmunen. Detta inneblir mycket
stora konsekvenser b&de f6r kornnunen oclr de boende i
de olika samhiillena. Samtliga detalJplaner inorn sam-
hiillena m&ste iindras eller erEtittas med nya detalj-
planer diir utfornning av allmiin pJ.ats anges, 5 kap.
3 S plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Viigf6reningen
har byggt upp en organisation f,6r skbtsel och under-
hell av vtigarna i tltitte. Det dr enlj.gt Boverkets
uppfattning inte praktiskt att konmunen skall skdta
vissa delar och viigf6reningen andra delar av gatu-
respektive vdgniitet i samhiiLlet. f och med att
viigfiireningar finns och fungerar v!i1 i de olika
sanhiillena biir konmunen osh vligfiireningarna kunna
komma 6verens on ett fortsatt fornellt enskilt
hurnrdnannaskap ued komnunaLa ekonomieka bidrag och
andra hjiilpinsatser. StatJ.iga bidrag tiU enskilda
viigar har pA senare tid minskats kraftigt, varfOr
vEgf6reningar fatt p&ta sig en stilrre del av drifts-
kostnadernar otrl inte komnunala medel i motsvarande
ornfattning bevi.ljats. Fiirlindringen i synen p& hur
samhdllskostnader ska11 uttas - frAn skatter ti}l
avgifter - och bristen p& medel konrner enligt Bo-
verket ned stor sannolikhet att nedfilra att kommunerj. st6rre utstrHckning iin hittills koumer att ta ut
gatukostnadsersittningar. Dtirigenom komner skillnaden
i kostnad f6'r boende inom onr&den med respektive utan
konmunalt huvudmannaskap f6r alln{nna platser p{ sikt
att utjiiunas. FastighetsHgarnas n6jlighet att pAverka
vSghlllningen b6r enligt Boverkets nening beaktas.
Strivan mot ntrdemokrati och 6kat inflytande pA sin
niinriljd medfdr att beslut b6r liiggas n$ra medborgar-
na. Detta talar fiir att behAlla v€igfd,reningar och att
de nirmast ber6rda fastighete€igarna skall besluta omrsinart viigar. Boverket har ocksA frarnhAllit att Miitle
samhiille utg6r inget typiskt stadsplanerat onrrAde. Av
fastighetsf6rteckningen fra:ngAr att ca 35 * har annan
bostadsort iin lt611e, Inom 6wrig del av f{6lle lir an-
delen sannolikt stdrre. Trots att planens syfte iir
att tillskapa ytterligare perlnanentboende, service
m.m. octr bebyggelsen successivt onvandlas frAn fri-
tidsboende till permanentboende anser kommunen att
M611e fortfarande har en badortspr[gel med betydligt
6kad befoLkning under sommarnAnaderna. Entigt Bo-
verkete uppfattning b6r det ovan redovisade kunna
utg6ra sfirskilda skAI fdr konnunen att fr&nsliga sig
huvudrnannaskapet f6r allndn plats.

Ekilen fiir regeriageas bealut

xiille Hamn Ekon Fiirening har inte anfGrt n&gra
onstiindigheter som visar att fSreningen har riitt att
6verklaga planbeslutet. L€insstyrelsens beslut att
inte ta upp fbreningens 6verklagande titl prdvning
bdr dlirfbr inte iindras.

Klagandenas inviindningar mot planens utformning avser
huvudsakligen den planerade f6rbindelsegatan mellan
Kullabergsviigen och Fliille hamn. Av utstiillningsut-
lAtandet frangAr att den nya fiirbindelsegatan skall
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avlasta Kullabergsvdgen, Postviigen och Mijlleliigevdgen
som dr btde smala och branta. Regeringen finner vid
en awHgning att planens utformning inte kan anses
medf6ra sAdana oliigenheter fijr ber6rda klagande att
den inte kan godtas.

Regeringen finner, med hdnsyn bI.a. till vad Boverket
anfiirt, att kommunen fAr anses ha tillriickliga skiil
f6r att f6rordna att komrnunen inte skall vara huwud-
man f6r allmiinna platser inom planomrAdet. Det f6re-
ligger sAledes inte heller p& grund hdrav skdl att
upphiiva beslutet att anta planen.

Vad klagandena anfijrt utg6r inte heller i iivrigt skiil
att iindra liinsstyrelsens beslut. dverklagandena b6r
diirfiir avs1As.

PA:egerin ens vaqnar

[opians dverensstdmmelse

Kopia tiIl

Boverket (Dnr 5010-4843 /95)liinsstyrelsen (handlingar Atersiinds)
Eva och Ake Fredriksson, Krokgrtind 1O,

260 42 u6r,r,e
Astrid Svensson, Krokgr5nd 12 , 260 42 f'fdf,f,n
Febe Alfredsson, Postvdgen 3, 260 aZ Udf,f,n
M611e Byf6rening, c/o Lennart Si116n-Alfredsson,

Postvdgen 3 | 260 42 tqdf,f,n
M611e Hamn Ekon F6rening, c/o Lennart Si116n-
- Alfredsson, Postvdgen 3 , 260 42 Mdf,f,n

y/eytter6ds SamfAlligh6tsf6rening, c/o Anders E1gqvist,
Sillgriind 6, 260 42 ttdf,f,n
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Molle, den 17 juli 1991

Styrelsen
Gyilgrttds Samf sllighet sf orening
e/o Ate E. Andersson
GarngrEnd 9.
260 42 lvt611e.

Parkerilgqavffifte,r p{ Kullaberg.

Jag har motLagit styrelsens skrj-velse ti1l AB Kullabergs Natur i rubri-
cerade ilrende och Lagit del diirav
Jag ftirstAr fuller vlil det missn6je vArt beslur orsakat. Vi skulle
sil[erligen a1la vilja behAlla privilegier samtidigt som vi Onskar
ge Kullabergs Natur det stbd bolaget behiJver fdr att kunna fortsiitta
driva sin verksanhet.
De frAgorr som styrelsen tar upp i sin skrivelse har jag i ett tidigare
brev til1 M611e Byf0rening gett svar p6. Jag tillAter rnig fdr den skull
att bifoga en kopia av brevet till Byf0reningen fiJr kltnnedom.

Givetvis skall jag ta upp iirendet vid niistkommande sammanLrltde med
styrelsen i AB Kullabergs Natur.

. ilrcc: "Jan-Erik Persson
Gunnar Sttdergren
Anders Blgkvist

Per Brinck f
VD AB Kulla6ergs Nafur

Ptr*itadress:

Sox 26
?S0 ,t2 h,Itille

Gatuaslress:

Kullabergsvfrgen
nl

lbleforr:

042 * 3{ 72 $'l

Telefax:

042 * 34 73 I0
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MtjIIe bYl0rertittg

Ordforancle Lennart sit6n Alfreclsson ltat: i skrivelse avsisIliilna

trelg f ranrfcJrI klagonral uill Kullubergs Natur 0ver at'! ruolleborna

inr.e Iiingre lcan kijra biI och parkera f rit! inotn Kullabergs Naf,urs

otrrrade r . .r ..r.. r.r..)

vi btir alla urissbelatna, nl'ir vi berijvas eEt privilegiunr' I dtltl"it

falt lir cler fr&ga o* e![ nryckeI gaurrnalt privi]egiuur. Det lillkorn p&

rten f id, clA rnijllebor.a passeracle ut och iri tillfoLs ' tuecl trliscclragen

vagll elle r p6 cykel. llilen lir et E senLida paf und ' sorrl ciilrrill

orsakar proble'r av en helf, ;rnntin storleksorcl'i'g iin etr gingen tids

f.rrskaffni'Ssrnedgr' r -----.. wx1"rr. irrr",r lr;rr 'rvcket aIt
Kanske skA vi tlcksA erinra o$s a[[ clagens MiJlle irr[e har rltyckeI at[', '

g0ra nrec[ den t.j"tlens fislcarsarilhlil"le, soln hukacle si'g I skydd aV bergq['
. r - ..^.-.. ii F *,-l r. r i rrl- sot t- f A.

0clrijuIIj.rrgarnatillinvfiriarnalirreJ.irtivrsettfa,
;;r;;;;;;;";r" ru.rleborna enligr privilegiecs ursprurrsliga .nrfarr'-

ruirrg uIan avgif c visIer*.u: bergt:t: sa llinge cle IiirllyItar si8 till

fot-sr p6 cykel ellcr nrecl lrijslislijuLrs' Mcn fr:r b:ilen tuasIe vi Ia eIl 
i

avgif l, oclr cleI bcror tre ]r enkelE pa aIt clet krijvs en korrlro] l av 
I

biltrafilcenoclrparkcrin5sf0rlr61Iirrrc}cnapAberge[.AnnatrssIcul}e
t'tirti&Ilatlclena srlart bli olidlig'a' 

- .-.-1- r.".r.irr4,
unrlanlag kan g0ras i silnbancl urccl jubilecr och dylika evenel|lan8 till

bygrlens clclt berget,s f rotnna, Sdluncla iir cie t oss et t nij je aU t l0eclge

f *,i passage f ur cle lrussar, som .lu,r lr.7 skall hiirrrt.a deltagirrnti i

riaEurvanclringert.
Aprop& lrjii,lp Iitl branclslzickninl" *ii skall vi troppas ilct ganrla ticlers

ordnitrg lrrte acerkolnttler. Da lattgacli:s hinlcar tnellan " bf atrdtttlintl(j rl"

octr rutkor var etI vikti.St lr;lilptnedel ' I tlag har vl l{0gerniis riicld-

n ingsIJiin$ t firecl en uunlirlct avdelrr:Lng i !16lle ' sont inIe skyggar: f 0r

urr*r6Uda bdcie liv och egetrclorn pA bi:rgec' t

Mqd- r5iinliEa hl.ilsrtirrgar I

\)-2' /-r '
{, fn '-" 

n\.( 
-.Per llrinclc / M6lle , den 30 ura j 1991 .

VD AB Kullabdrgs Nit Lur

Iltrst.rdrrttili I

llox 26
2bt) 42 N'liillc

Cattt-tdt'ribsl

ItrrI Ilr[rcrgsv;igcn

Iiilc{urtl "lblcf;Ix:

(l{? - 3,1 73 100r1? - :l{ 72 {Jl
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Ttll Styrelsen for
Kullabergs Natur

M0lle 25-6-9 I

Re: Parlerlngsavglfter pl Knllaberl

Vtd sammantrllde med Gyller0ds SamfflIltghetsf0renlng uppdrogs At
Samfilltghetens Styrelse att gOra f6renlngens medlemmars Astkter h0rda t
ett ilrende som kommlt att berOra alla mOllebor. Det glller ert beslut om
att utkrilva avgtfter av mOllebor, som med btl tar stg upp pe den del av
berget som nl utsetts fOrvalta.

Det ltgger Inte I Samffllllghetens stadgeenllga mandat att uttala stg t denna
frAga. Men Styrelsens medlemmar tlr llksom Samfillltghetens medlemmar
glveMs behOrtga att som ber0rda mOllebor uppvakta er t frAgan.

Berget lr sedan urmlnnes ttd rekreationsomrAde fOr mOlleborna - t sJdfua
verket det mest nf,rbellgna av de naturomrAden som hgar som en
naturltg del I samhlllet och dess omneJd. Det har vartt en sJfllvklar r6'tt fOr
generatloner av m6llebor att frttt och utan hlnder strOva pi berget.

Det geler iven de mOllebor som pga Alder eller handtkapp med btl eller
fOrr skJuts tagtt sig upp p[ berget. Nu beskirs denna naturllga rdtt genom
lnfOrandet av en obllgatorlsk s k parkerlngsavgtft pL 25 kronor per bes6k.

Vl protesterar pA det bestAmdaste mot detta - och vl beglr att Kullabergs
Natur vtd nf,sta sammantrflde tar upp denna protest ttll behandltng samt
omprOvar beslutet. Vl begflr, att m0lleborna som tldtgare fAr frl och
olnskrlnkt passage ttll sttt berg - 2lven nflr de lr btlburna. Tekntskt sett
kan det lnte vara svArt att l0sa den hir frAgan - man kAn fren Kullabergs
Naturs sida elegant utflrda ett enkelt entrekort ttll de I M0lle bosatta
besOkarna.

Ekonomlskt sett kan bortfallet av entreavgtfter glveMs betraktas som
negltgerbart - bland de ttotusentals bes0ken pl berget svarar m0lleborna
f6r en mycet beskedltg andel.

En god relatlon tlll samhilllets bebyggare bOr vara vlktlg att efterstriva
iven fOr Kullabergs Natur - m0lleborna fir t sJfllva verket en resurs som
Kullabergs Natur har kunnat stddJa slg pA t det fbrgAngna. Mdlleborna frr
ofta de 0gon och hfinder som kan tngrtpa och fOrhtndra bAde on0dlg



f0rst6relse och o6nskat upptrldande pA berget. M0llebor har upptlckt
och bekflmpat brlnder, hJfllpt tfn vtd skallgAng och I andra sammanhang.

Detta &r ett vdrde att ta vara pA.

Vl vtlt ha goda och vlnskapllga relatloner ttll Kullabergs Natur. Vl beklagar
dJupt det beslut som nl tagtt och hoppas pA en mycket snabb lndrtng av
det.

Med h6lsnlng

Gyller0ds Samf;ilhghetsf0rentng e u

p& uppdrag

e E Andersson Persson Gunnari
I \ -/t/ ,J- ..

f/a?/:.t* L"(T,J- Anders Elgkvtst /

lse

ergre

\./
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I"antlghe,tnbogrffin*ning I Gyll"erad.s*mrrld.'"t i l'{iil I e

llasttghetobegrlinsnlng tll1 10 km 9511nr p$. vis:a gator i "611e.
v Vl ber Er d,irfbr ta stiil.lnine til1 om denna h.,sti6p-et iiben skul-le

gHLla ilnm Gy1lerddsonr&tlet fr$n nedf r.rten "Tl&ven" och p& $111-
griind, ii l gp.tnd, iarngr?5.nd och Krokgrdnd.,

G'"5nderna 6r smala, ku:r"vorna hi.r,r skymd. sikt oc'b lnlr* omridet i'ini-.s
en rn'ingd barn, oor* giirna anv{ndr.r g':'Finderna eom lok?1ats.
D$" trafltcomrii.det r'rr sluteto behdvs entlast sl;yl.t vid lnfa.rten "h3vr:n".
1Ii vore tii,cks.,rnma, om::i ville girirn an besiktning av r:nrr$d"et.

l.Ieri v$.nlig hS.1sn! .rg

GYI l,ifii |DS S:r,"l',irji Lt I Glf "T SF 
j 

r ti Ei{I I lG

c/o 1[i1-s S Ol.sson

Box 1T

\-'/ ?6a 42 'liill'll

v
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Lokala Skatterryndigheten M611e g3OlO3
i Helsingborgs F6gderi
Box 81 1

251 08 Helsingborg

Pe Gyllerdds samfEllighetsfdrenings Arsmiite i mars 19gz
beslutades att erse.ttning eJ liingre skatl utga til1
styrelsemedlemmar och revlsorer,

Med v6n1ie helsning
Gyllerdds Samfellighe tsfiirening

Christer Nilsson / ordftjrande
Argrand 8 ' '

260 4z Mttlle '
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I HET,SINGBORGS FOGDERT

Box Bl 1

251 0B HELSINGBoRG

BetT-, .eJtilv,deklaratlon,f6r GyU.erUde Sanfiilllehetefdrenlng

.flberopand.e d.agens telefonsanta]. och fjoL&rets brevekrlvnlng
angE end,e SarnfiiLLlghetefdrenlngens dekLaratlon Atersdndes
dekLaratlonsbLanketterna med nedanst&ende f6rkLarlng.

SamfdLltghetefdrenlngen f6rvaLtar grdnomrd.de, planterlngar
och gemen6am TV-antenn f6r 73 vlLLor. Kostnaderna f6r denna

fdrvaltnlng betaLas av nedLemarna ned &rLlg debiterlng.
Fdrenlngen betalar styrelsearvoden pA vllka L6neuppglft
sd.ndes 1n och styrelsenedLen sJHlv deklarerar.
Fdreningen har byggt upp en fond av 6.000:- fdr att kunna

ersEitta utelitet materlal och ersbitta fdrsiikrlngar med eget
ansvar. Fdreningen lnbetaLar arbetsglvareavgifter fiJr s1n

styreLse och kdper pa entreprenad-erfoderllgt underh&LL av

H6gan?is Konnun.

I4tr11e den 20 februart 1978

evflJ.eTii {s n 
SaAf 411 1 sh e t

lltj-, ur
frn ,lJtrclm Kasscir

/ r^rnerand 4 260 42 M0ttE
te1 Arb 042-304 98 / Bost 476 19

KOP[A



GYtr,nn0ns
semrill r r cHE r s r oBEr{r NG

Krokgreind 5
26A 42 I{611e

REKOYIMN}IDERAS

"&rsavsiften" U?o

I ned.io av naj d.lstribuerade vi inbetalnlngsblanketter tiLl
santLlga, medLemmar i fbreningen. $ed blanketterna f61Jde en
viid.jan on att Ni skuLle respektera ftirfalS-odagen. Den var
som vanligt t0 naj. Vi erlnrade ocks6 om att ht med,Lenskap
i fdreningen oeh fijrvaltningen av densarnma st;rrs av tvingantle
ras (srs rg71?1150).

3e Ni enLigt ba^nkens redovisning iinnu eJ erlagt S,rsavgiften
fdr innevarande trl erlnrar vi hlirnett om & skyldighet. Ny
inbetalnlngsbla:rkett med.fii1Jer. Til1 8,rsavgiften (Xronor 150:-)
konmer nu f6rsenJ.ngsavgi-ft oeh kostnader fdr d.enna p&nlnneJ.se.

D5rest inbetalning ej sker inon tv& (Z) veckor efter d.et att
Ni mottagLt detta brev, ser eig styrelsen nddsakacl uppfdra
beloppet p& restlii,ngd fiir indrivnfng. Enligt 45 $ andra stycket
i ovan nEimnd.a Lag f&r &rsavgifter som fdrfall-it tilL betalning
nen ej e:rlagts tagas i n6t enlLgt bestEinmelserna L utsdknings-
lagen.

N6,gon ny ptmtnnelse komner eJ att utg&.

M611e den 2O aueilsti 19?9

GYI,I.,ER6}S S3HFJITI,IGHETSFONPnTNC

Fdr styrelgen enLigt uppdrag

Kassiir
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