
Protokoll fdrt vld fdreningsetltmma
f6r Gyller6ds SammfHlllghetsfdrenlng
vld Brunnbyg&rden i itlyharnnsliige
den J mars 1976

1 , Narnnuppgifter pS de niirvarande samlades och flnns speclfiserade
i Bilaga 1 ti1l detta protokolL.

I

2, Fdr l<viill-ens fdrhandlingar valdes
Kjell-i.he lvt61ler till orclfdrande och
Ulf Astrijm till selreterare, t<-,8. i'tOffer hbiLsade de ndrvarande
vSilkonrrnna.

4, Stiirnman ansAg elg behiirlgt kalLad

5, stdmman gav den tidlgare etyneleen angvarefrlhet.

6, Betriiffande fdrelaget till budget f6r 1g?6, som bllades kallelsen
meddelade K-i. MoIIer, att fdrslaget avs6g he16r,

Skijtsel av sammfaillighetgmark, dlsskuterad.es utifrAn offert
frAn Hdganiis Kommun, vilken de nHrvarand fick ta del av.
Den dyraste posten 1 offerten Eir underhell av Lekplatser med.
utbyte av sand i sandl&dor en gAng per &.r.
X-i. UOtter fdreslog att unders6ka om att denna post ekulle utg&
ur offerten och att Sammfiilllgheten ejiilv ombesdrJer underh&lLet
av dessa.
I dvrlgt aneAg X-i. tuOffer aIla dvrlga delkostnader rlmliga, efter
jiinfdrelse med liknande kostnader pa andra omr&d.en.
Offert har ej tagits in fr6.n annan entreprendr varfdr stEinnan
ansAg att kontrakt fdr ett Ar b6r tecknas,
Eftersom ingenting angivits i offerten fdrutsdtts att moms ingAr
j- avgivet prls.
Offerten kan fdr de som ej var ndrvarande vid stefuman, erh$lLas
av styrelsen.



t
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EL-fijrbrukning fdr gemenaam TV-antenn, Hr uppskattail fr&n
erfarenheter av motsvarande anliiggnlngar

AvsH.ttning fdr undertrdtt, Hr en uppskattad kostnad.

Administrationskostnader, dr uppskattade uppglfter.

StEimman godkiind.e fcirslaget till budget fdr 1g?5,

(t Fdrslaget til-l arvoden fdr styrelsen och revlsorerlii; godklindee,

B, Stiimman valde fiilJande styrelse
0rdfdrande K3e11-Ake Mdller Slllgreind !
Styroleeledarmot Ulf istriim Garngriind 11 V?rer 9

tr H&kan Cronberg Krohgriind 2
tr Lars Steen Algreind 1

Suppleant Stig P&lsson IlgrAnO 14

Ledarmdterna valdes ed att det fanns representanter r varje gata,

g, StEirnman valde till revlsor Torbj6rn KjeII, Krokgrbir,,l ,rch
suppleant Allan Lysenius, Garngrdnd.

10. Stiimman valde till valberednlng Alexandersson, Silli:r,r.iind 11 och
Inggemar Wennstrdm, .E16riind 7.

11. Under dvrlga fr&gor tog de n3lrvarande upp fdlJande fr,igor och
fiirelag.

a) Fr6gan om den enskilde fastighetsHgarens skyldiglr,.,r. till att
sanda vid halka utanfijr sin fastlghet, kunde lnte besvaras
entydigt, Dessa problem ligger utanfdr Sammfiilli-glietens &tagande
men kommer styrelsen att vldare underscjka fr&gan.

b) FrAgan on lnte kommunen hade ansvar fijr vZtghAllniri;;en pe
ornr6.det, besvarades med nej, med hdnvisning tilI kr-rntrakte-
handlingarna som varje fastighetsbi.gare har skrlvit under,



c)

d)

e)

f)

Fr&gan om nLir markentreprenijren dverlHmnar omr8d,rL, besvarades
rned att detta har skett. Vissa arbeten &terst,Ar' ,,:tiI1gt slut-
beslktningsprotokoll, och skal1 dessa arbeten i; ! ulfdras i v&r,
Garantlticlen ftir planterlngar och dvriga markarl,iJten er ett 3.r.

Besiktning av TV-ant-enrr€hlAggnlngen Eir gjord. v6-:r.:l{a 10, och
p;arantiti{eo iif ett 3.r.

t-

Gyll erd ds Samm f lil li ghe t-gfl5reni=ii-b ekall, h6t ta fci r" enlngss t iimma

en g6.ng per_gr, -i -enlighet med stadgarna.

VEichtes fr8gan, varfdr inte de fastighets&igare som ligger
i Gyllerdds sydviistra hdrn, t1l1hdr SammfbilligheLen.
Styrelsen tar kontal<t med de berdrda fastlghetslig;arna.

g) Uttaxerlng av kostnaderna t111 Sammflilllghetsfdrenlngen skall
gdras en gAng per &r.

h) I(-,n I'{ij1ler pobingterade i saTlqnd'med val av ordf'drande att
han med sln anknytning t+11 SCG i speclella fa1"1. kunde vara
en fel vald ledarmot,
Stlirrruran ans&g inte detta vara n&got hinder.(

1) Fiirslag vbicktes om en bEittre eAk{ey, med belysnlng mellan
Gyllerijcl och gamla Stationer'iiorAe anord.nas av hommunen,

Folke Runsten &tog sig gtt undersijka vilka miijli$heter som
-lfinns tilI detta, oc{meddela Styrelsen resultatct.

j ) Styrelsen anmodades att 13tnna informatlon om vacl som elr

Sammf?illighetsmark. ,/
f-.[, i'toff er 8.tog sig. a!,{ med hjdlp av situatlonsplan p& omr&det
klargdra frri.6an, 1'

k) Fr&gan om bussh&llplatsen p6. stora vH.gen kunde flyttae niirmre
Gylleriid, besvarades av K-.[ Mdller.
FranstEi.llnlng har redan gjorts och avslaglt p.g.&. att osvara

linnpligt
fdr Gyllercjdsbor.
llastighetsgrjfifserna m8.ste diiremot flyttas pA stora vdgen, fiir

Gyllerddsomr6.det.s& sorn skydtarna st8.r nu r&der ?O'kn/tLm pa

Styrelsen l<ontahtar bercjrda myndigheter.



It.

t) Dlskussionen
rrlera allmEinna

var t1llrec
hdra av s{g

o) Niirvarande dnskade ett q bete med

betr&iffande tll}sYn uppmiirksamhet

tagande viLlaigbafo tt en,

oangae htressekommlt6 fijr GylLeri.i'iribornas

tf&1gor, avslutades med' att Mijlle B ' :'irening

{gt organ fdr detta, och att Byfiirer,rirgelr borde

till Gyllerijdsborna fdr att Vbirva me.i !;:rllllll&f .

m) l{lirvarande uppdrog &t styrels.prr6.f,t
att inte parkera PA Sstsrna och att
bilar p3. omrAdet". "

n) I anslutnlng tiIl bllfr&gan, unnmaale nitrvaranct'; styrelsen
att dven v?idja til-l hund- ?.clf--t<attH.gare 

att kiinna sitt ansvar

fdr trivsamheten PA -gY,l{crtia.

viidja till (l .' i Lerddsborna

inte tomg&nt',,1'{jra sina

aLla fastlghetsLigare
med tanke p& de till-

l2,Ordfbranden
st?imrnan och

tackade de nEirvarande f6r
de givande d.iskussionerna

(

det stora deJ

och avslutadcr
i,agandet vid
dbirmed rndtet.

Justeras

Kjelf-fue M6Iler Lars Steen

ulf

Biliigges deltagarefdrteckning
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GuniIIa och Ronny Klang
A1lan Lysenius
UIf Astr6m
Cecilia Peterson
Folke Stahl
Sune Hagstrdm
Sven Jerneborq
Anders Unger
Jens Baggesen

Torbj6rn Kjlil1
Nils Lundstad
Astri-d Svensson
Magnus och Anna-Stina Ljung
Mats Stromgren
Eva och Lars-Goran Abrahamsson

Doris Andersson
Anders Elgqvist
Fo1ke Runsten
H8kan Lind
Ebba Friberg
Barbro thiis
Per Ldnsberg
Gunnar Gustafsson
Karl--Arthur Hansson
Lars Steen
Jan Jansson
Jan-Ake Hagman

Ingemar Wennstrom
Lars-Peter Jonsson
Stig Paulsson
Christer Marten
Kje11 -Ake M611er
oa$ ger€ trc<s6or\
Toe,btLr> y1(a..r>sont

A*e.

K€
AIsD€R>(Fn.J

beRer
srtb Uoo.*S

Garngriind 2

Garngriind 3

Garngriind 4

Garngrlind 6

Garngriind 12

Garngrlind L4

Garngrdnd 15

Garngriind L7

KrokgrAnd 1

Krokgriind B

Krokgriind 9

Krokgr6nd L2

Krokgriind L4

Krokgriind 16

Sillgriind 2

Sillgriind 3

Sillgriind 6

Sillgriind 23

Sillgriind 25

SillgrZind 33

Sillgr5nd 35

Sillgriind 43

Sillgrlind 47

Sillgriind 49

Algr5nd 1

Algriind 3

.A,lgriind 5

Atgriind 7

Algrlind 9

Algriind L4

Algriind 16

Sillgrdnd 9

Glg,.lc'vZ^r.c I

rt

-tr- g
g,trq-<-t]1rO t\

G*gJaa-r tg

a



Molle aen f7 februari Lg76

KALLELSE

Medlemmar i 3yllerods Samfdllighetsforenlng j- M611e

kallas hiirmed till ordinarie foreningssL5mma
ONSDAGEN DEN 3 I'IARS L976 KL 19.00 i Brunnbyg8rden,
Nyhamnsliige.

Dagcrdning

,"{

,r
A
.Ai

/d
-"k1-

/1"

/3{

Uppgorande av f6rteckning 6ver nSrvarande medlemmar

Talongen nedan-begagnas.
It.At\

Val av ordforande och sekreterare vid stlimman
.: tl

Val av justeringsman j ita" ' +'ll;'v'<
I

Fr&ga om stdmman blj-vit behorigt kallad tu',

Fr&ga om ansvarsfrihet fbr styrelsen t.^ rj,

Redovi-sning av budget for Lg76 /-y'

Fastst:illandc av arvode At styrelse och revisor
enligt budget f:4

Val av styrelseledamdter och suppleanter

Va1 av revlsor och suppleant
,"/ /

Val av valberedningsniimnd .' '/ '" lt !' /q' /4 

"'64'

6vrigt

/. c&

,{

?"f
11)

Kopia av budget for L976, lista over f6reslagna styrelse-
ledamoter och revisor samt stadgar for foreningen.

Med viinlig hiilsning
GYLLERODS SAYI!'ALL I GHETST'6REN ING

Styrelsen
Klipp hiir I
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Niirvarand"e 25 medlemrnar. Se bilaga

Vid. protokollet Undertecknad sekreterare

Ord.fcjrand"e fdr $ t
.r,- stemman

Till ord.fcjrande fcjr sttimman valdes Stig Paulsson.

Justeringsmd.n S Z

T111 -iusteringsmiin fcjr d.agens protokoll vald"es

-^ H8.kan-Lind. och Torgild" M&nsson.

Dagordning $ ,

Dagord"ningen godkd,ndes i befintligt skick.

Kallelse $ +

Forklarad"es std.runan stadgeenligt utl-yst.

Styrelsens och !i I
revisorernas
nerd,ttelser Styrelsens och revisorernas berrittelser var bifogad.e

ned kallelsen och d.et framfcjrd-es inga fr5gor be-
trd,ffand.e d-eras inneh&ll vid stdmraan, varvid- d-e god.-
kaind. e s.

Ansvarsfrlhet $ 6

P& revi-sorernas fcirslag besfot stdruman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet fcjr d"en tid- revisionen om-
fattar.

Arvod-e styrelse S 7
och revisor

Staimman faststeillde att styrelsen skal1 erh&11a ett
arvod-e pA. 3,J00:- kr och revisorn ned- {00:- kr. exk1.
so cialf cjrsEikringsko stnad-er.

Bud.get $ a

Std,nrran god.kiind-e styrelsens budgetfiSrslag for 1)ll .

vat $g
P3. fcjrslag av valkommittdn 'beslrjt stiimman

auv

omveilja Kjell-Ake Mcjller till- ord.forand"e fdr en tid
av tv6, Sr
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att
titl ord.inarie ledancjter omvd.lja Ulf i.str6rn fcjr en tid.
av tv& 6r, Stig Paulsson och Lars Steen for en tid. av
ett 6r

A++@uu

till ordinarie revisor ornvdlja Torbjcirn Kjd.1l och ti]1
revisorsuppleant Allan T,ysenius

-++auu
utse Sten Alexand.ersson och Ingemar lTennstrcjm att tjcinst-
gcira som valkonnitt6

Ovriga fr8.gor $t o

Fciljand-e frS.gor och f6rslag togs upp vid stdrnman:

a) Foreslogs att naista stdmma sku11e h&}las i M611e.

b) Steirnman vEld.jar till Gyllercjd.sborna att sesrraktor.n
hastighetsbegrii,nsningen 40 km.

Vid"are uppmd,rksammad"es faran f6r att bti p6,kcird.
bakifrd,n, vid- ned-farten tiIl Gyllercid, av bakifr&n-
kommande bilar som inte respekterar d-en nya grd,nsen
fcjr 4o-omr&d-et.

Uppd"rogs 6t styrelsen att gora polisnlmdigireten u-pp-
mdrksarn p& d.en d6.1iga efterlevnad.en av hastighets-
begrinsningen.

c) Varfcjr parkeringspro'blem? Vi Oyllerdd.sbor iiar god"a
mci;ligireter att und.vika parkera i v&ra grander, efter-
som vi inar garage octi garageuppfart octr v&ra bekanta
har til1g&ng til1 giistparkering p& kort g&ngavst&nd.
Problemet tyder inte p& utr;rnmesskEi.l u-tan snarare p8
d6.1ig upplysni-ng.

P6, samfdlligiretsmark iir motorford-on fcirbjud_na. N&got
generellt parkeringsfi5rbud. p& v&ra gator finns inte.
Men d.et dr fciro;ud.et att parkera s& att oi1en u_tgcir
hind.er fdr sncj- och vd,grenh5.11ning, hind_rar utrycknings-
forilon s&son ambu]ans och brand.k&r, skyrnmer sikt s& att
fara uppst6,r fcjr gd.ngtrafikanter ocn lekand_e barn,

Att und-vika fdrbud-et genom att nyttja vAra torg som
parkeringsplats vore att fdrstcjra tanken med torgen.
Citat 'rIiu-sen runt torget std.r sid"a vid. sid_a eind,a franne
vid stensiittningen och h6.11er ihop torgrurunet med sina
viiggar ocir h6ga tak. f skuggan und.er trd,d-en i torgets
rnitt loekar l"lugarbd,nken till en pratstund. med_ g?annen.rt

d) PA rncjtesord.fcirand-es fr&ga om vi skul1e 13ta seitta upp
i'cjroudsskyltar i'dr moped.kcirning p€. v6.ra g&ngstigar
svarade stiimman med- ett bestdnt nej. Motiveringl skyltar
skulle misspryd.a omr*d.et. En med.lem, s;iilv fciriitd"er tili
ett rrmopcd_'barnrr, r'oreslog att man kund.e ringa ti11 i'cjr-
dldrarna da uarnen ouskcir p& g&ngstigar ocrr grdnomr6d.e.



A f,IT T itD AT\ qur!!!/tlt/!p

S Ai!I.!'AL ], I O HE T S }' OREI\I I i'trG

b/

197-i ,o5.22

e) l'lera av med.lenmarna upplevd-e vd.ra tv6. mopeo"hinder vid"
Siltgrirnd och Garngr:ind- besviirliga att passera ured cykel
ocn barnsits och ett ringa hincler f6r mopecler. Seslutaoes
att u-nder en 1'6rscjksperi-od. ia b,irt hind.reir och u:r.d-er tiden
vara upljmiirksam p& oni moped-akni-ngen dkar.

f) Uppd-rogs 6.t stl.relsen att kontakta kommuneir fcjr att 15ta
gara en g6ng och cykelvri.g mel]an Sillgrai.nds }'IV d-el och
fiiltet bakom stationen.

n)

P6 frigan varfor kommunen had-e ogriisbekdnpat p3. enskild
tomtmark utrned. Sillgrdnd,, var l'cirklaringen den att und.er
kommunens inkoriringstid" i Gyllercjd. var in.[e alia park-
arue'i;ale helt kiara med vad som rrar samf'lil-lisiretsmark
oci: enskild iont.

tltedlennar med tomter j- niirireten till lekplatserna har At-
skilliga g&nger upprnd.rksanrnat att friiinst katter r,ren iiven
irundar gd.r losa utan uppsyn och I'cjrorenar i sand.l3,dorna.

Std,nrnan viid.lar iinnu eri gdng till hund-- ocii kattdgare att
lcdnna sitt ansvar l-br den allniinna tre'rrnad.en i Gyllercjd..

I'{ed,lern framl'cjrde Gyllercidsbornas tack till amangorer.na
fcjr micisorurrarl'esten p3 alLm.dnningen ocn iroppades att denna
'r;revliga f'esi kuno.e uDprcepas var;l e miclsommar.
P& i'ratgan on veri sc.,m skulle vara initiativtagilre 1;ill festen
stalloes l'drhoppningen att flolare'rs veirdi'amil.leti riied.
rznrl nr; Xzl -i .,' ,' -';1 - ^*' - 1 'l - A ^1 +2.-qr,. 4 r-ar tri 'l IVet]"c-t'rJol'l-l-8 IIJaJ-p 'dv it"Lla oe-l tr-b-* " --rC ,JfbanJ.Sefa
en miclsonnari'est Ior Gyllerdd-sborna.

Viclare r'iiroi;om e3.

tokoll e'b

CN

Lars Steen

Tnr"si I rl L{8nsson

2\,

i)

uuPu
CTr,\J I



GYtIERO}S
S]\r,tT.'ALL IG HETS !'ORNJ\ i'TLi I'iARVAROl,ISfA

19'-{'{.u5.22

L

5
h

'i0
12
17
20
2'l
2\
zo
28

)1
35

4O
4o
AR
av

AOAJ
]I

)l
qR

t)
7L

t\

Sten A1 exanclerssorr
Saj-nna Elgqvist
itaika.;.r Cronuerg
Stig Svensson
ilra-us o Gunilla Strongren
V.E. -urodSn
Gunilla Klang
Uli As'trdi{i
I'<-rike S i;AriJ
Sune ria6;strijm
Airue;"s Unger
Torgild lvi8.nsson
U}1a B And.ersson
Alian Lysenius
Stina Persson
Stig Paulsson
I{a.ns Sackner
Ingemar Wennstrom
E"iroB Friberg
H6kan Lind.
Folke Runsten
Karl-Erik Berg
K;jell-Ake iliciller
Jan-Ake l{agnan
Jan R. Jansson
Lars Steen

Sillgrdnd. zf

-ii- tt
Krokgrdnd- 2

-i,_ 12
16

,' l-)
Garngra.ird- 2

_,,_ 4
_i,_ .1 

2

-ri- 1r,,
ll 4.trl
tt 4 1tl

-r- 9
_ii- 5

il ''l

?-Argrano" t+
-ri- +

tt -t
t

Sillgriind.JJ
/1

-rr- 21
tt 4 4tl
ln Y

A'l .*6nri t)_r_ 3
rt 'l



GYILERODS
.- SAJliF]itLIGIiXTSFORSNING

KALIELSE / DAGORDNING
(omrrmnrn sriim',na)

1977.O5.O7

TID TISDAGEN DEN 22 MARS KL 19.00

PLATS gnUtri'rlysAFnEN, ltyru.t'rtrusr,Acp

AREI'IIEN 1 Uppgdrand.e av fdrteckning ijver nd.rvarand.e
nedlernmar. Talongen ned-an begagnas.

2 Yal av ordfcirande fiir stdmman

t \Ial_ av tv& justeringsmdn

4 Dagord.ningens faststd,ll_anrle

5 Godkdnnande av kallelse

6 Styrelsens och revi-sorernas berd.ttelser

7 Tr&ga om ansvarsfrihet fdr st;melsen

B Faststd,lland.e av arvod_e &t sty"relse och :revisor

9 St;relsens bud-getfcirslag f'or 1)ll

10 Val av styrelse och st;rrelseordfcirand.e

11 Val- av revisor och sunnleant

12 Val av valutskott

St;rrelsen
g\,/ 

\// -L./y' A'4n {./-l-t'n,/
Lars Steen

Klipp hii:.t 
-

11 Ov-riga fr&gor

14 Avslutning

ftied vdnlig ''dlsning
GYLIEN.O} S SA].,{FJi.T,LIGlI ET SFORE}IING

Und-ertecknad" ombud" ti11 fastisheten

har deltagit i ordi.narie stiiuuna d.en 22 mars 1)'l'1,

Namnteckning

Avldnnas vid stdmman
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lldrvarande 18 medlemnar. Se bilaga

Yid- nrotokolle-i; Und.ertecknad- sekreterare

Ord.fcjrand.e for $ t
std.mman

Til1 or"d"icirand-e for std.mr,ran valdes I{iel1-Ake iicjlf er.

Justeringsmein r 2

Till justeringsmdn fcir d-agens protokoli- valdes
' Thorsten :junke ocir Lars-Erik Johansson.

Dagord.ning $ l

Dagord-ningen god.kdndes i bei'intligt skick.

Kallel-se $ +

Fcjrkl-arades std,nLnan stad.geenl-igt utlyst.

Styrelsens ocir $ I
revisorernas
berelitelser Styrelsens och revisorernas beraittelser var bifogad-e

mecl kallef sen och det framford-es inga fr&gor be-
trdffand-e d"eras inneh8lf vid std,mnan, varvid de god-
kdndes.

Ansvarsfrihet $ e

PE, revisorernas fcirslag beslejt std.mman att bevrl-ja
styrelsen ansvarsfrihet fdr d-en tid revisionen om-
fattar.

Arvod-e styrel se $ I
och revisor

Std,uuan faststrillde att styrelsen sl<all erh8,lla ett
a.rvod-e p&. 2.000:- kr och revisorn med {00:- kT.

Bud get !i a

Sid.rrurran god.kdnde styrelsens bud,getforslag fciz' 1!lB.

Val- ! 9

Stiinman beslcit

att
tili- ny sekreterare fo:: en tid av tv& &r vd,lja L,iats
Strdmgren
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^+1

till ord-inarie ledanot omvd.lja Stig Paulsson fcir en
tid. av tv6. 8,r.

att
f,KjeIl-Ake trlcjll er skall vara styrel-sens o::d-fcirand-e

und-er 1978*

at*@uu

till ordinarie revisor onvdl ja Torbjcirn Kjiil1 och
tiIl revisorsupleant Allan Lysenius

^++
utse Ingenar Thuvesson och A1lan Lysenius atL tirinst-
gcira som valkoninitt6

Vid-are fcirekom e.j.

Via protokollet

&f+""
Lars Steen

Justeras

7.-E-4Ur
Thorsten Runke \-

STA]V1},'IA]T VTNJAR ]iTNTU T]N GI}TG TIIL hIUi[D- OCTT Kq.TTAGARE ATT
KAHNA STTT A1TSVAR FOJI DE}tr ALLI,Lq"N}IA TREi/NADE}I I GYLLEROD.
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Sten Alexandersson
Saj-ma Elgqvist
N. E. Iirod-6n
Pnn rr -t lt*'l q n -

Ulf Astrcim
Lars-Erik J'oiransson
Torgild M€.nsson
Allair Lysenius
Jan-Erik Persson
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OYTTERODS
SAMFATT TG I{Ef SFONEN ING

I

TID

PLATS

]iRE$DEN

KALI,EISE / orcomurua
(omrmnrn sriiwe)

1 978.0r,05

TTSDACEN DEN 21 IIARS K[ 19100

TURISTIIOTETTET

'1 Uppgdrande av f6:r'teokning 6ver nilrvaland.'Q
med.lemmar. Talongen ned.an begagnas.

2 Val av ord.f6ranile fdr stEinman

1 Val av tv8, jueteringerndn

4 Dagord.ningens faststtillanate

5 Godkd,nnande av kaLLeLee

6 Stlmelsens ooh nevtsorernas'beriittelser

? Fr&ga on ansvarsfrihet fiir styrelsen

B FastetiiLlande av arvode A.t etyrelse och :revlsor

9 Styrelsens budgetfdrslag f6r 19?B

10 Va1 av st;rrelse och st;rrelseord.fiirancle

11 Val av revisor och euppleent

12 VaI av valutskott

1, Ovrlga fr6,gor

14 AvsS.utnlng

$eil viinllg h?ilsnlng

GYLIERODS SAIvIF]iIIICHEISFONENINO

St;melsen

Klipp hiirt _

Undertecknacl onbud. till fastigheten

har deLtagit I ordinarie atH.nna tlen 21 mare 1tJ8"

Namnteckning



' GYLLERoDS SAMFALLIGHETSFORENING

SAMi{ANT RiiDE SP ROTO KOLL

Tid

Niirvarande

Ordf6rande fdr
sttimman

Justeringsmiin

Dagordning

KalIelse

Styrelsens och
revisorernas
beriittelser
Ansvarsfrihet

Arvode styrelse
och revisorer

Budget

Val styrelse
och styrelse-
ordf6rande

Val av revisor
och suppleant

reTe-02-27

10 medlenmar (se bilaga)

TilI ordfdrande f6r stiimman valdes
Kjell-Ake }1611er.

Tilt justeringsmiin f6r dagens proto-
koIl valdes Stiq Svensson och HSkan
Lind.

Dagordningen godkiindes i befintligt
skick.

F6rklarades stiimman stadqenliqt ut-
1yst.

Styrelsens och revisorernas beriittel-
ser var bifogade med kallelsen och
godklindes.

Pe revisorernas fdrslag besl6t stEimman
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
f6r den tid revisionen omfattar.

Sttimman faststiillde att arvodet fdr
verksamhets8ret I979 skall vara
495 kronor f6r styrelseledamot och
400 kronor f6r revisorn.

Stiimman godkHnde styrelsens budget-
fdrslag f6r 1979.

St5mman bes16t att
till ny ordfdrande fdr en tid ni

tv8 Q) 3r v51ja Torgild l,t8nsson.

tiI1 n1' kassar fiir en t1d P3 tv&
(2) 3r vH.lja Gunbr:itt Brod6n.

titl ordinarie ledamiiter ornvdlja
Stig Paulsson och l4ats Strdmgren.

Stlimman bes16t att

till ny revisor viilja A1lan Lysenius
p3 en tid av tv8 (2) 3r.

tiIl revisorsuppleant v51ja Lars-Erj-k
Johansson pa samma tid.
Stiimman besldt att r-ill valkommitt6 utse
fngemar Tuvesson och A1lan Lysenius dtir
sistniimnde iir sammankallande

51

s2

s3

s4

ss

s6

s7

s8

se

s10

Val av valutskott $ 11



2-

dvriga frSgor 5 12 Pa f6rslag fr8n }{ats Strdmgren att
Sndra utformningen p3 norra lekplatsen
f6r att f3 en blittre fungerande 1ek-
plats bes16t stiimman att styrelsen
skj-ckar ut enkdt med fdrslag p3 ny
utformning ti1l aIIa medlemmar fdr att
kontrollera om intresse finns att med
frivillig insats g6ra iindringen.

Vidare f6rekom ej.

Vid prg[okollet

tr**llA t61*
Kjell-Ake Mdller

Justeras

Svensson



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFoRENING

Ndrvarolistan fiir irsmcitet .l.I.l1...saknas.



GYTLERODS
SAT4F;\LLIG{EI|SFORMUNG

TID

PI,AIS

;\Rm{Dmi

KAILEI,SE,/DACORDNING
(oRDrl\ARE Sflivn4A)

r979.02.22

TISDA@N DEX{ 27 I4ARS 1979 KL. 19.00

TURTSTEIOIELLET

I. tlppgorarde av forteckning 6ver nlinrararde redlenrnar.
Talongen nedan begagnas.

2. Val av ordfdrande fdr stiinrnan.

3. Val av tv8 justeringsniin.

4. Dagordningens faststiill-ande.

5. Godk5marde av kallelse.

6. Styrelsens och revisorernas beriittelser.

7. F?&ga cm ansvarsfrihet fdr styrelsen.

8. Faststlil-lande av ancde 5t styrelse och revisor.

9. Styrelsens budgetfdrslag f6r 1979.

10. Val av stlzrelse och stlrelseordfdrande.

11. Val- av revisor och suppleant.

12. Val av val-utskott.

13. ovriga fr&gor.

L4. Avslutning.

Ir4ed viinlig hiilsning

GITI,ERdDS SANIF;{LLIGHETSFORM{]NG

Styrelsert

t&

--I0ipp h.ir

Undertecknad ombud fdr fastiqheten
har deltagit i ordinarie st:tma den 27 rnars 1979.

Nannteckning
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GyLLpRdpS SAUrAr,r-rcHerSrdRpmrwc.
I

sAMl"r.\NTRAnospnotoKol.I, vrD oRDTNARTE srAlqul, l98o-o3- 17.

whnvana,moo 17 I{EDLEI"f\,IAR (se biraga).

$ t oRDFORANDE FOR stAt,tt'rl.w

Till ordfijrande fiir sidmman valdes TorgiLd MAnsson
( Garngr?ind 1 1 ) , s om h51s ade de lt agarna vii lkomna .

$ z SETRETERARE FOR srAMyAN.

Till sekreterare fdr dagens st?immoprotokoll valdes
Jens Baggesen (Krokgriind 1 ).

$ f fiJSTERTNGSMAN.

Ti11 justeringsmiin fdr dag'ens protokoll valdes Gunilla
Klang (Garngr?ind 2) och Stina Persson (Garngrii.nd 1).

$ 4 DAGoRDNTNG.

Den dagordning som utsdnts med kallelsen godkiindes i
ofiirdndrat skick av stdmman.

$ : KALLELSE.

St?imman fdrklarades vara stadgeenligt utlyst.

$ 5 STyRELSE- ocH REVTSToNSBERATTELSE.

Styrelse- octr revisionsberiittelserna f6r 1g7g, som
bifogats kallelsen, godk?indes octr lades ti11 hand-
lingarna.

$ z ANSVARSF.RIHET

Styrelsen beviljades av stiimman a.nsvarsfrihet fdr
kal-enderAret 1979 i enlighet med revisorns fiirslag.
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$ g ARVoDE sryRELsE ocH REVTsoRER. '

Undertecknad sekreterare konstaterade att budgeterade
arvoden ti11 styrelse och revisor samt administrativ
kostnad utgjorde kr. 6.OOO, dvs. cra '17,5 % ^u sam-
fiillighetens totata budget a kr, 34.ZOO fijr 1980.
I anslutning hiirtill ifrAgasatte undertecknad om styrel-
seuppdragen behiivde arvoderas om man lyckades genomfiira
en regelbunden cirkulation av uppdrag.en ocb sAledes
jiimnare arbetsbelastning pA samf?illighetsfiirening.ens
olika medlemmar. Om man lyckades med en sAdan spridning
av arbetet borde detta kunna medfdra en btittre kontakt
mellan medlemmarna och att flera av dem blewo insatta i
och intresserade av samfSllighetens angel?igenheter.
Allan Lysenius (Garngrand 3) som burit valbered.ningens
tunga biirda framhtjll att det varit mycket svArt att fe
medlemmarna att &ta sig nigra uppdrag. Han fijreslog diirfijr
att arvodena sku1le bibehAllas, dE det underliittar re-
kryteringen fiirutom att de vore motiverade som ersS.ttning
fiir nerla.gt arbete och kostnader.
Efter kort diskussion bes16t miitet att ofiirdndrat arvode
kr. 495 f6r styrelseledamot och kr. 4OO fijr revisorn
skulle utgA fdr 1980.

$ g BUDGET FCIR 1980 ocH urrAxERrNG.

St?imman godkd.nde styrelsens budgetfiirslag fdr 198O samt
preliminiir uttaxering av kr. ZJQ per fastigtret.

$ ro vAL AV STYRELSEoRDFdRANDE.

Konstaterade stH.mman att Torgild MAnsson valts ti11
ordfijrande av 1979 trs Arsstiimma fijr 6ren 1979 och 1980.

$ tr vAL Av STYRELSELEDAMOTER.

Till nya styrelseledamdter pA 2 Ar valde stdmman Christer
Nilsson (Argrana 8) och Saima Elgqvist (Sitrgrana 6\
efter Mats Strdmgren och Stig Paulsson som avsa€'t sig
fiirnyat uppdra.g.
Vald till 1981 er Gunbritt Broden (Krokgriind 5) ".r 

1979
Ars stS.mma

$ re vAL AV REVrsoR ocH REVTsoRSSueeLEANT.

Konstaterade stiimman att Allan Lysenius valts ti11 revisor
fijr 1981. $srn revisorsguppleant omvaldes Lars-Erik
Johanss on .
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$ T: vAL AV VALBEREDNINGEN.

Onrvaldes Allan Lysenius
Valdes Jens Baggesen att

I

ti11 valberedningens
bitriida honom.

ordfiirande.

$ r4 F6RSLAc ANGIENDE NoRRA LEKPTATSEN.

FrAn Mats Strdmgren inkommet f'6rslag diskuterades ingAende.
Besliit stdmman att punkterna 1-3 skulle utf6ras som
undertrAllsarbeten. Kostnaderna h?irfiir beddmdes til1
2-3. OOO kr.

$ tr

$15

AVTACKNING.

Ordfiiranden tackade avgAende Stig Paulsson fdr det fijr-
tjiinstfulla arbete han nedlagt som styrelseledamot under
Aren frtn samf?illighetsf iireningens start.

dvRrca FRAcoR.

Stiimman besltjt pA fijrslag av Lars Steen (Afgrata 1) att
styrelsen rka ha i uppdrag att kontakta Parkfiirvalt-
ning'en och M611e VZigftirening f6r att om miijligt fa en
fdrenkling' och samordning av skdtselAliggandena til1
stAnd betriiffande olika besttnd inom Gyller6dsornr6det.
De
1)

;\

triid som avstg:s voro:
Trd.den pi lekplatserna (.?igare Samfiilligheten).

tr 'f gator och torg (Gatukontoret).
fr vid norra 6nden av Sillgr?ind (g 

"t) 
(ttomrmrnen).

$ rZ AvSLUTNTNG.

Da intet 6vrigt androgs tackade ordfijranden fijr visat
intresse och fiirklarade Arsstdmman avslutad.

VTD PROTOKOLLET:
\H\l \rr. , -P

\- i8 c'"t v-\a,.-o p d,tLt!
Jerls Baggesert;\-

Gunilla Klang
l) 1 

----z'
I il' P

..J Otvw t\t-,!\O"r,,



GYLLERODS
S A}'TFALLI GHETS F dR ENTNG

GUNTLLA KLANG
ALLAN LYSENTUS
ToRGTLD pti,ttssott
STINA PERSSON
FoLKE srAnr,
ur,r' .&srnciy
JENS B-{GGESEN
GUNBRITT BRODEN
BOJAN DANTELSSON
nsn.rciRr.l DANTELs soN
.Axo nossenc
FRU ROSBERG
CI{RTSTER NILSSON
STTG PAULSSON
FRU PAULSSON
LARS STEEN
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srAwra l98o - 03
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GYLLERODS Kallelse/Dagordning
SAMFALLIGHETSFORENING (ordinarie stlimma)

Tid: Mtndagen den 17 mars 1980 kl. 19. 3.0.

Plats: M61le stati-onshus.

Arenden: 1. Uppgdrande av fdrteckning 6ver niirvarande
medlemmar.

2. Va1 av ordf6rande fdr st5mman.

3. VaI av sekreterare f6r stiimman.

4. Val av tv5 justeringsmiin.

5. Dagordningens fastst5llande.

6. Godkdnnande av kallelse.
7. Styrelsens och revisorernas berlittelser.
8. Fr8ga om ansvarsfrihet fdr styrelsen.

9. Faststlillande av arvode ti1l styrelse och
revi-sor.

10. Styrelsens budgetf6rslag f6r 1980.,

11. Val av styrelseordfdrande.

12. VaI av styrelseledamdter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant.

14. Va1 av valberedning.

1 5. F6rslag till fdrbiittring av norra lekplaLsen
(se bilaga) .

16. Uvriga frtgor

17. Avslutnlng.

Med viinlig hHlsning,
GYLLE RdDS SATVFALLIGHETSFoRENING
Styrelsen.

Klipp h5r.

Undertecknat ombud f6r fastigheten

har deltagit i ordinarie sttimma den 17 mars 1980.

Namntecknlng



Til1 ordfbrande fdr st&insan valdes Iorglld }ttnsson (Garngriind 11)
som hFilsadle de3-tagarna vlilkomna.

$e
fill sekreterare ftir daEens stiineoprotokoll valdes ]tiarle-louise
Cronqvlst (siffgraired 31). 

-

$r
$tiinnan fbrklarades vara statigeenLigt utlyst.

$o
Styre3-se- och revisionsberiittelserna fijr 19801 son blfogats
kallelsenl godkiindes och l-ades till handlingar:ra.

$z
- Styrelsen beviljades av stej$nan ansvarsfrihet fdr kalender&ret

1980 i enlighet med revisorns fijrslag.

$B
Efter diskussion besltit stdmman att ofdrElnd.ratle arvoden skulle
utg& tiI1 styrelse och revisor, allts& kr 495r- tiIl varje
styreLsemed.lern resp, kr 4O0:- till revlsor.

$ 10

Besl6t st?i"mman att vEilia Christer idilsson ti11 ordfdrande fdr
6,1 1981 .

A ++JAU U

och

$3
jii.mte ordfbrand.en justera dagens protokoll valdes llona Axell &glrsqq
Barbro f hi-is.

$4
Den d,agordning som uts6nts ned kallelsen godkiind.es 1 ofbrfind.rat
sklck av stdsnan.

DagordninF

ProtokoLl f6rt vid ordinarie stiirnma med
Gyl3-eriids sanfiillighetsfijrenj-ng 1 981 -03-23

fid,rvarande 19 med.lemmar (se bilaga)

$r
Ordf. fdr
stfimman

Sekr.. fd,r
stdmman

Kallelse

$g
StEknnan godkiind.e styrelsens bud.getfdrslag fijr 1981 samt prelimindir BudSet 1981
uttaxering arr kr 275!- per fastighet.

S.tyrelse-och
rev.berdttelse

Ansvarsfrihet

Arvod.e - sty-
relse och re-
visor

Va1 av ordf.
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$ rt
'IiL1 nya styreS-seledandter p8. 1 &r valde stiirrnran Gunbrj.tt Broddn
och p& 2 6.r iiarle-I,ouise Cronqvist.
Tidigare vaId fdr 1981 iir $aisa Elgqvist,

$ 12

Som revlsor omval-d.es Allan T,ysenius och Irars-Erik Johansson
omvaldes till revisorssuppleant.

Forts.protokoll 1 981 -A3-27

Val av styrel-
seled.andter

VaL av revisor

-

ocn rev'supDl.

$tr
3esldt stdmrnan vts).ja Jens Saggesen til-l valberednlngens ord- Val- av val-
ftjrande, Valdes Sarbro Thiis och lngenar la.rsson att bitrEid.a honom. EmE:-

$ 14

Efter diskussion och p& fdrekonmen anlednlng besldt stAinman att Livriga fr&gor
tillskriva Hiiganiis kommun med anhtl-Lan att ong8.ende erh&lla
redovi-sning per den 71/12 1980 fdr alla av kommunen gjord.a arbeten
inorn Gyllerijds sanflilli-ghet. Sesl-6ts iiven att fr&n komnunen be-
gdra offert ftjr &r 1981 .

:ifter d.iskussion och p& furekoirrmen anled"ning bes16t std.mmanr att
konmunen skulle f& en ordentligt uppgJord karta 6ver vl1ka onr$.den
son skulle besprutas samt att tillsarunans med stadstritd.g&rd.s-
mdstare Gustafsson noggrant diskutera detta drende. }et hade ti-
illgare 6,r fdrekotrmlt, att feL onnrtden och vlssa tonter hade be-
sprutats, vilket icke borde upprepas.

flvlopecl&knS.ngentr inom Gy11-eri5d.somr&det togs upp tii-1 diskussion.
OLika fdrslag framkom mot moped8knlng inom omr&det, bL.a. fr&n
Gdran Adenskogl sorr 6nskad.e att Sillgriinds fiSrliingni.ng mot fot-
bollsplan sku11e avstdagas.

Barbro Ihiis fdreslog, att man vid stora v&igens lnfart tl1l-
Gyllerddsornr$d.et skulle sdtta upp en skylt ned texten |tGyllerddft.

Chrj-ster fiilsson tog upp fr&gan om en ny fV-antenn, som i fram-
ticlen skuLle ndjliggdra sblnd.ning ev konnsnde sateLlltstindningar.
Detta var bara ett fijrsLag fr$n Christer fijr medlemmarna att
tiinka p&.

$u
0rdfdranden tackade fiir visat intresse och fiirkLarade &rs-
st6$asn ;lavslutad.

Avslutning

Vld nrotoko,l-let ! .,2

iliict Xn/i',L f4rnqn
ii,arie-J,oui. se Cron ovLstf

1 / (r-.
:/ 6,'r/t^,Iti'lJ h Wt,

Sarbro fhi$s
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GYLLERdDS Kallels e/Dagordning

" SAMFALLIGHETSFORENING (ordinarie st?imma)

Tid: MAndagen den 23 mars 1981 kl. 19.30.

Plats: Miille stationshus.

Arenden: 1. uppgijrande av fijrteckning ijver nd.rvarand.e
medlemmar.

2. Val av ordfdrande fiir stiimman.

3. Val av sekreterare fdr stH.mman.

l+. Va1 av tv& justeringsmS.n.

5. Dagordningens faststZillande.

6. Godkiinnande av kallelse.

7. Styrelsens och revisorernas beriittelser.

8. FrAga om ansvarsfrihet fdr styrelsen.

9. Faststiillande av arvode till styrelse och
revis or .

1O. Styrelseng bUdgetfiirslag fdr 1981 .

1 1 . Va1 av stvrelseordf iirande.

12. Val av styrelseledamdter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant.

14. Val av valberedning.

15. Ovriga frAgor

16. Avslutning.

Med v2inlig h5lsning,
GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING
Styrelsen

4
Klipp hZir.

Undertecknad ombud fdr fastigheten
har deltagit i ordinarie stH.mma den 23 mars 1981.

Namnteckning



r
t
I

t
Protokol,]-
Gyllerdds

Ndrvarande

$r
lllL ordfiirancle fdr stiinrnan valdes Chrlster
son hEilsade tleltagartra vdlkonn"e.

f6rt vld ordlnarlg stfi'nma nsd
sanfiillighe tsf dreaing 1 982-Ot -29

2o ned.lenmar (se bllasa)

itilsson (Alsrand e) ordf. fdr
stnmnan

T111 sekreterare fiir
Cronqvlst (Silfgrand

$l
Att Jeinte ordtfijrand,en justera dagens protokoll valdes forglld
Mdnsson oeh Ronrly K1a4g.

$+
Den dagor6ning son utsdnts med kaLlelsen godkdntles I ofdrdndrat
sklck av gtdmngn.

$l
Stdnrran fdrklarades vara stadgeenligt utlyst.

$e
Styrelse- och revtsi.onsber$ttelserna fijr 1981 r som bifogats
kallelsen, gotlkdndee och lades ttLl hantllingarna.

$z
Styrelsen bevllJades ay EtEfinman ansvarsfrihet f6r kalenilerAret
1 981 1 ealighet ned revlsorns fdrslag.

$e
Efter cllslnrssion bes16t sterman att lnga arvoden skulle utga tllI
styrelse och revisor fdr 1982,

clagens
51 ).

taJ4,

std,nrooprotokoll valdes }iarle-Iouise Sekr. ftjr
stdrunan

@@.

Dagordning

KalleIse

Ansvarsfrihet

$g
Stiirnnan godk?inde styrelsens buctgetf6rslag ftir 1982 netl
undantagl

Arvode t111 styrelse och revisor
Ailnlnlstrativ kos taad
Ofiinrtsett

2.700
4.200

f 6Ljancte

o

Arvode till sty
relse och revi-
sor

Butleet 1982

Va1 av ordf.

Val av stvrelse
ledamdter

$ to
Besl6t stdmman att v&ilja Chrlster NlLsson tlll orclfdrande fijr
61 1982.

$ 11

T111 nya styrelseledamdter valde st?i:nman UIla Slomquist; kasscire
och Ronny Klang, sekreterare. till suppleant valdes Ingalisa
Jageus
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$ tz
flII revisor omvgfdg sfan'nan Allan lysenlue och Jars-Erlk Johansson
onvaldes tilI revisorssuppleant.

I 1'
TlIl ledandter i valberednlngen besldt stiinnan viilja Ingemar larsson Valberednins
och Barbro thlis. Stiinman bes16t franfdra ett tack till Jens Baggesen
fijr d,et onfattande arbete han nedlagt 1 valberednlngen.

$ t+
pA f6rekoltnen anletlnlng bes16t std,nman att ALlan lysenius fAr kiipa
brd,der fijr kr 10O:-. Dessa britler har bllvi-t 6ver vid ordnings-
stdllancle av en lekplats inorn Gyller6dsomr6det.

Diskusslon f61Jde ang&ende olika slag av skyltar lnom onrAdet s6son
ntrekande barnttl bastlghetsskylt rfrO kurr. Inget beslut fattades.
Dlslinrsslon fOrekom ang&ende ol,ika slag av contalners lnom omr&det.
Inga besJ.ut fattades.
FrAgan om anslagstavla dlskgterdes. PA fdrslag alr ordfijrand,en bes16t
Etainan att frda byfiirenin(finon lnte byfdrenlngen och samfiilllghets-
f6renlngen trnrnd.e anv&inila sanna anslagstavla fdr sina medd'elanden

- a1lts6 den tav1a, som reda4 finns vid bussbAllplatsen vld statlons-
busete

0rrrisa fr6eor#

Orclfbrantlen tackade fiir vlsat
evslutad.

Justeras a n./.

cr,ur(, u/^_
C-:risier l{l1sson

^.t(/^;tt ,{/-'.r.-
ror{ira iriA.nsson

/--,L)/+
Ronn/ Klang /

$u
lntresse och fiirklarade S3sslArnman Avslutnir.g

v:Aerolokg/reL 'r' "-^*t//4'?tc Xn(/1( ( Cm7re{
i,iarie-Iouise Cronqvist /

T
o

a1
ch

av revltg



GrI;,ERODS sAl'IPlirr,r cnE TSF0enu l.qc

0liis1igt nann (Andersson ? )

Ul1a Blonquist

Gunbritt 3rod6n

liarie-Iouise Cronqvlst

Esbjdrn Danielson

Salna Elgqvlst

Ingalisa och Sture Jageus

Leanart Jensson
RoanvIrrnd Klang

Torglld MAnsson

Cbrlster Nilsson

Kerstin Nllsson

Jan-Erik Pereson

forsten Starfelt

Lars Steen

layiUro ocb Tage Thlis

Sarbro Thiie soo ombud f6r fast.

Anclers Unger

Bllaga iill stii.nmoportokoli e2ot29

Ingen adress

Sillgriind 3

Krokgriind 5

Slllgriind 31

SillgrZia; 1

Slllgriind 6

Algriincl 11

Algriind 5

Oarngriind 2

Garngriintl 11

Algrdntl 8

Algriind, 2

Garngriinil 1

Oarngriinil 5

Algriind. 1

Sillgrtind 35

Garngriind 19

Garngriinct 17



GYLLEiiIJDS
SAMF AL L I GHET S F6RENI NG

Tid:

Plats:

Arenden:

Ka I 1el se/Dagordning
( ordinarie s t?imma )

MAndag'en den 2) mats '1982 kr.. 19.90..

Miille stationshus.

1 . uppgiirande av fijrteckning 6ver niirvarande
medlemmar.

2. Val av ordfdrande fdr stdmman.

3. Val av sekret."""" fijr stdmman.

4. Val av tvA Justering'smdn.

5 , Dagordningens f as t s t?i1 lande .

5, Godk?innande av kal1else.

7, Styrelsens och revisorernas ber?ittelser.

8. FrAga om ansvarsfrihet fijr styrelsen.

9, Faststdllande av arvode til1 styrelse och
revisor.

1O. Styrelsene budgetfijrsLag ft5r 198A,

11. Val av styrelseordfijrande.

12. Val av styrelseledamiiter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant.

14. Val av valberedning.

75, Ovriga frAg'or.

16, Avslutning.

Med v?inlig h?ilsnirg,
GYLLERODS SAIUFALLIGHETSFORENING
Styrelsen

Klipp hZir.

Undertecknat
har deltagit

ombud fdr fastigheten
i ordina.rie stdmma den

a aaaaaaaaaaaaao

29 mars 1982.

Namnteckning



Protokoll fiirt vid ordinarie stdmma med

GYLLERUDS SAMFALLIGHETSFURENING 1 983-03-24

Ntirvarande: 13 medlemmar (se bilaga)

5t
Se b'i 1aga.

s2

Ti I I ordftirande ftir stdmman val des Christer Ni I sson
(Al griind 8)

$3

Till sekreterare fijr dagens stlimmoprotokoll valdes Ronny Klang
(Garngriind 2)

s4

Att jiimte ordfijranden justera dagens protokoll valdes Barbro
Thiis och Stig Paulsson.

$5

Den dagordning som utsiints med kallelsen godkdndes 'i oftjrdndrat
skick av stdmman.

5o

Stdmman fdrklarades vara stadgeenligt utlyst.

$z

Styrelseberdttelsen ftjr 1982 godkdndes och lades till handlingarna.
I revis'ionsberdttelsen hade tryckfelsnisse varit framme. Meningen
"Styre'lsen bevi'ljas o s v skall lyda "Styrelsen ti1'lstyrkes o s v.
Efter denna korrigering godkiindes dven revisionsberdttelsen fljr 1982.

5a

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stdmman fdr kalender&ret 1982

i enl i ghet med revi sorns fiirs'lag.

5g

Efter diskussion besltjt stdmman att inga arvoden skulle utg6 ti11
styrelse och revisor fijr 1983.

5 to

Stlimman godklinde styrelsens budgetfijrslag fiir 1983.

$ tt

Beslijt stdmman att viil ja Christer Nilsson till ordfijrande fijr 1983.



$ tz

Styre'lseledamijter fdr 1983 lir desamma som fijr &r 1982, d v s

Ulia Blomquist, kasstjr, Ronny Klang, sekreterare och Inga'lisa
Jagaeus, suppleant.

5 t:
Till revisor valdes Sten Alexandersson och till revisorssuppleant
val des Ceci I i a Gul 

'l berg-Miintz'ing.
Mandatti d 2 &r.

5 t+

T'il I I edamdteri val beredni ngen besl tjt
och Ingemar Larsson.

stdmman vlilia Barbro Thiis

$ 15

Stdmman beslijt att infbra en straffavg'ift p6 50:-/m&naden efter
fijrfallodagen fijr &rsavgiften 1983. Efter tvA minader 100:-'
ddrefter gir drendet till indrivning.
Ex. Betalning sker ftire 30 majrr t' i junirr ' i julirr ' ddrefter

= 250:-
= 250:- + 50:-
= 25A:- + 100:-
= 250:- + 100:- + jndr"ivn'ingskostnad

Fijrslag gjordes om att banken kunde dra samfdl'lighetsavgiften
direkt frin kundens ev checkrdkning. Fdrslaget ska11 granskas av
styrelsen. Inget beslut fattades.
Enligt n6gra Gyllerijdsbor dr mottagningen pi P2 och P3 Malmtj dfl1ig'
likasi Danmarks TV-kanal. Styrelsen skall htjra med Antenn-Service om

mottagni ngen kan fijrbiittras. Li kasd skal 1 styrel sen hijra hur 1 tngt
fram i tiden en parabolantenn f6r satelfitmottagn'ing figger.
Ett stort tack riktades till vir avgdende revisor Allan Lysenius.

5 to

0rdfiiranden fdrklarade 6rsstdmman avslutad.

protokol 1 et:

D'.F)
,3*6-

{i

aul ssonBarbro Thiis



GYLLERUDS SAMFALL I GHETSFUREN I NG

Ul la Blomquist

Barbro Thi is
Cecil ia Gul 1 berg-Mtintzing

Britt och Sten Alexandersson

Saima Elgqvist
Ingal i sa Jagaeus

Christer Nilsson

Barbro och Stig Paulsson

Al I an Lyseni us

Ronny Klang

Stig Svensson

Bi 1 aga till stdmmoprotokoll 83-03-24

Si1lgriind 3

Si1lgriind 35

Si1lgrlind 51

Sillgriind 4

Si1lgriind 6

Al griind 1 1

Al griind I
Al grlind 14

Garngrdnd 3

Garngrdnd 2

Krokgrlind 12



GYLLERUDS
SAMFALL IGHETSFUREN I NG

Kal I el se/Dagordni ng
( ordi nari e stlimma )

Tid: Borsdagen den 24 mars k1. 19t3O r l7g3
Pl ats : Miil I e stati onshus .

Arehden: 1. uppgbrande av fdrteckning ijver ndrvarande
medl emmar.

2. Val av ordfiirande fdr stdmman.

3. Val av sekreterare ftir stdmman.

4. Val av tv6 iusteringsmdn.
5. Dagordningens faststiillande.
6. Godkiinnande av kal I el se.

7. Styrelsens och revisorernas berdttelser.
B. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen.

9. Faststlillande av arvode till styrelse och
revi sor.

1 0. Styrel sens budgetfijrs'l ag fijr 1 983.

1 1 . Val av styre'l seordfijrande.

1 2 . Val av stYrel sel edamijter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant.

14. Val av valberedning.

15. Ovriga frigor.
16. Avslutn'ing.

Med viinl 'ig hii'l sni ng

GYLLERODS SAMFALL IGHETSFUREN I NG

Styrel sen

- - kliPP hlir

Undertecknad ombud fdr fastigheten

har deltagit i ordinarie stdmma den e4 mars 1983

Namnteckni ng avldmnas vid stdmman



Protokoll fdrt vid ordinarie stiimma med

GY LLERODS SAI.'IFALLI GHETSFOREI{ I ilG 1 98 4- 03. 26

01

0rdftiranden hiilsade de ndrvarande viilkomna och ftirteckning 6ver
de niirvarande medl emmarna uppriittades, se bi'laga.

52

Ti I I ordfdrande fiir stdmman val des Chri ster N'i I sson.

$3

Protokollet f0rdes av Lars Steen.

54

Till justeringsmiin uts&gs Ingemar Larsson och 0l1e K6nsber9.

55

Dagordningen och kallelsen godkiindes.

$6

Christer Nilsson redogjorde fOr styrelse- och revisions-
beriittel se.

$7

Styrel sen bevi I iades ansvarsfri het.

58

Besl6ts att ingen kontantersiittning ti11 styrelse och
revisor skulle utg&.

E9

Styrelsens budgetftirslag f0r 1984 antogs.

$10

Till ordfdrande fOr kommande verksamhetsir valdes
Chri ster Ni I sson.



-2-

Till styrelseledamdter

Chri ster Ni I sson
Valborg Billow
Ronny K1 ang
Ingal i sa Jagaeus

$ 11

val des:

A'lgriind 8
Si1lgriind 17
Garngriind 2
A1 griind 11

kassiir
se kr
suppl

2
2

1

I

6r
6r
&r
&r

512

0rdf och kassiir tecknar firman tillsammans.

$tr
Christer Nilsson framftirde medlemmarnas tack till den avgtende
kass6ren Ulla Blomqvist fOr goda insatser.

514

Till revisor omvaldes Sten Alexandersson och till suppleant
omvaldes Ceci I ia Gul 1 berg-Mtintzing.

$ 15

Till valberedning utsigs Ulla Blomqvist och Stina Persson.

$16

Under Ovriga frigor behandlades fOliande:

PARABOL.ANTENN

Diskussion fiirdes om en Parabol-antenn kan anses vara rim'lig
utrustning fdr v&r centralantenn.
Oenighet rtdde och diirfOr beslOts att styrelsen skulle informera
sig om kostnader och om medlemmarnas intresse fdr en sidan.

V&r boendemi I iii i Gyl I eriid har god kval i tet. Vira hus iir al I a
sliikt med varandra och ofta iind& olika.
V'i iir ocks& ol j ka varandra men har sl iiktskap som Gyl l eriidsbor.
Att komma med fiirbud och pekpinnar dr sv&rt eftersom tomten tir
privat, samfdlligheten gemensam och gatan kommunens.
Vi bOr dock lyssna till stdmmans tsikter enf igt nedan:

MOPEDAKN I NG

Bus&kning 'inom omrtdet, i synnerhet p6 ging- och cykelstigar fir
ej fOrekomma. Detta ftir att undvika olyckor. 411 framfart med

moped och cykel p& "Griiningen" tir fdrbjuden. Detta dr en park.
Styrelsen blir tvungen att gtira po"lisanmiilan om inte detta ofog
upphdr.



-3-

PARKERINGSPLATSEN VID HAVEN

Parkeringen skall inte anviindas som uppstiillningsplats ftir
avregi strerade fordon.

BARNLEK PA VARA GRANDER

Barn leker p& gatan iust diirfdr att de iir barn. Ansvar vilar
pt sivtil ftiriil drar som bi I f 0rare. Lekredskap biir i nte hi ndra
f ramfarten i griinderna.

HASTAR

Ibland ser
fiirst8ndi ga
ntir de tar

SILVERPILAR

vi htist och ryttare i vlra grtinder. Att hiistar iir
det vet vi redan. 0m ryttarna ocksfr tir det, vet vi

riitt p& hiistspi 1l ningen.

Triiden och buskarna utanf0r p'lanken liings Sillgriind hOr som
bekant t'ill respektive tomter. Dt silverpilarna har stor be-
tydelse ftir omr&dets speciella karakttir och det diirfiir iir vik-
tigt att de f6r utvecklas pi riitt siitt, vill vi giirna vidare-
befordra ftil jande skdtselrid:

1. Pilarna bOr ha kvar sina stOdstolpar tills de tir kraftiga
nog att motsti h&rda vindar.

2. Se till att uppbindningarna tir hela och att de anpassas si
att de inte blir fiir tringa och skadar barken.

3. Avl tigsna al I a rot- och stamskott. Det skal I bl i triid av dem.
Inte buskar.

4. Blir kronorna fOr yviga kan de beskiiras vart tredie 3r. De

btir d& totalhamlas s& att de blir riktiga sk&nska "stuba-
pi'lar".

5 17.

Ordfiiranden avsl utade mtitet med att tacka de niirvarande fiir
visat intresse.

ffil,ms

Vid protokollet:

..1 ,/

ta",- (e*
0lleChri ster Ni I sson Ktinsberg



GYLLERODS SAI.IFALLIGHETSFOREI{ ING

Ulla Blomqvist

Sten Alexandersson

Va1 borg o Gl eb Bj I I ow

Lars Steen

Chri ster Ni I sson

Ingal i sa Jagaeus

Barbro o Stig Paulsson

Stina Persson

01 1e Kiinsberg

Torsten Starfelt
Hertha Bengtsson

Ul I a Andersson

Ingemar Larsson

PippioNEBroddn
Stig Svensson

Bilaga ti11 stiimmoprotokoll 840326

Si1lgriind 3

Si1lgriind 4

Sillgriind 17

Al griind I
Al griind 8

Al griind 11

A'lgriind 14

Garngriind 1

Garngriind 3

Garngriind 5

Garngrtind 8

Garngriind 9

Garngriind 19

Krokgriind 5

Krokgrtind 12

3701 79.11



GYLLERliDS
SAI.IFAL L I GHETS FfiREI{ I t{G

Kal I el se/Dagordni ng
(ordinarie stdmma 1984)

Tid: Mindagen den 26 mars kl 19.30

Pl ats : Miil I e stati onshus.

Arenden: 1. Uppgdrande av fijrteckning dver ndrvarande
medl emmar.

2. Val av ordftirande ftir stdmman.

3. Val av sekreterare ftir stdmman

4. Val av tv& j usteri ngsmlin.

5. Dagordningens faststtillande.
6. Godktinnande av kal I el se.

7. Styrelsens och revisorernas beritttelser.
8. Frdga om ansvarsfrihet fdr styrelsen.
9. Faststiil I ande av arvode t'il I styrel se och

revi sor.
10. Styrelsens budgetfijrslag fpr 1984.

11. Val av styrelseordfijrande.
12. Val av styre'lsel edamtjter.

13. Val av revisor och revisorsuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Ovriga fr&gor.
16. Avsl utning.

lvled viinl i g hlil sni ng

GYLLERODS SAMFALL IGHETSFOREN ING

Styrel sen

- kl i pp hlir

Untertecknad ombud fijr fastigheten

har deltag'it j ordinarie stdmma den 26 mars 1984

namntec kn i ng avldmnas vid stdmman



Protokoll ftirt vid ordinarie stdmma med

GYLLER6DS SAMFALL IGHETSFIJRENING 1985-03-27

$r
0rdftjrande h6lsade de narvarande viilkomna och fijrteckninq
ijver de ndrvarande medlemmarna uppriittadea, se bilaga.

$z
TilI ordfijrande fijr stiimman valdes Christer NiLsson.

$:
TilI sekreterare fijr stiimman valdas Ronny Klang.

$+
Titt justeringsmiin utsAgs Stig Paulsson och Ingemar Larsson.

$E
Dagordningen godkdndes.

$e
Kallelsen godkdndes.

$z
Christer Nilsson redogjorde fijr styrelse
oeh revisionsber2ittelse. $ g

5tyrelsen beviLjades ansvarsflrihet.
$s

Besltjts att ingen kontantersiittninq till styrelse och
revisorer skall utgA. $ ro

Styrelsens budgetfiirslag fiir 1985 antogs.

$ tr
Till ordftirande fiir kommande verksamhetsAr
valdes Chrigter Nilsson. g 12

Tilt styrelseledamijter valdes:
Christerl{ilsson Algriind I
Valborg Billour Sillgriind 1? Kassijr
Ronny Klang Garngriind 2 Sekretarare
Ingalisa Jagaeus Atgriind 11 SuppIeant

$ r:
Till revisor omvaldes Sten Alexandersson och till
suppleant omvaldes Cecilia Gullberg-Flilntzing.

$ ta
Till valberedning utsSgs Ulla Blomsvist och Stina Parsson.



$ rE

Under iivriga frAgor behandlades fijljande:
Centralantenn: Diskussion ftirdes om att skaffa service tilt
centralantennen pA ntira htll. Det borde bli billigare att fA

servicen utf ijrd av n6gon f irma i Kull abygden 2in f rtn Malmij.

Styrelsen ska understika saken.

Parabolantenn: Christer Nilsson redogjorde fijr styrelsens
sonderingar i frAgan.Sammanfattanda ans69 han att det finas
sk2it att skynda I&ngsamt.
Stiq Paulsson hade skrivit tiIl lZinsbtyrelsen och anh6llit
om l2insstyrelsens synpunkter pA huruvida befintlig central-
antennanliiggning genom beslut pA fiireningsst6mma kan
kompletteras med parabolantennanl2iqgning. Han 6'verl6mnade en
kopia av Iiinsstyrelsens svar till foreninqen fijr k?inned6m.
Den lades till handlingarnao
Stiimman bestijt att ytterligare information angAende parabol-
antenn skaIl infiirskaffas.

Skvlt: Viigftireningen i Mijlle ska uppvaktas ang. en viigskyl"t
tilI Gy11 eriidsomrAdet.

MopedAkninq:Bus8kningen inom omrAdet diskuterades.
Det 2ir viktigt att vi alla hj2ilper tiII att stZivja detta.
Cykelhindret vid utfarten till stati-onsomr8det skall tter
sdttas uon.

s16
0r df iir an den av sl"u tade mtitet med at t
fiir visat intresse.

Vid protokollet:

Ju ster as:

tacka de ndrvarande

ud/^
Chri ster NiL sson

/

*-
Larssnn

v
Stiq Paulsson

F

n gem ar

KIang



BILAGA til1 stdmrnoprotokolL L985-O3-27

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFoRENING

Valborg o Gleb Billow
Bengt Lehre
Christer Nilsson
Ingalisa o Sture Jagaeus

Barbro o Stig Paulsson
Ronny Klang
Hertha Bengtsson
Ulla o Ake Andersson
Erik Ljung
Ingemar Larsson
Pippi Brod6n
U11a o Lars-Erik Ltivehed
Stig Svensson

Sillgriind
Sillgrdnd
Algriind B

AlgrZind 11

Algriind 14
Garngrdnd
Garngrdnd
Garngrdnd
Garngriind
Garngriind
Krokgriind
Krokgrdnd
Krokgrdnd

I7
31

L
8
9
10
19
5
i0
I2



GYLLERODS

SAMFALLIGHETSFOREN ING
Ka1lel se/Dagordning
(ordinarie stdmma i985)

Tid: Onsdagen den 27 mars kl 19.30 , t 78dI
Plats: Miille stationshus

Arenden: 1. Uppgiirande av fijrteckning iiver ndrvarande
medlemmar.

2. YaL av ordfiirande fiir stdmman.

3. Val av sekreterare fiir stdmman.

4. Va1 av tv8 justeringsmdn.

5. Dagordningens faststdllande.
6. Godkdnnande av kallelsen.
7. Styrelsens och revisorernas berdttelser.
8. FrSga om ansvarsfrihet fiir styrelsen.
9. Faststdllande av arvode till styrelse och

revisor.
10. Styrelsens budgetfiirslag fiir 1985.

11. Val av styrelseordftjrande.
12. Val av styrelseledamijter.
13. Val av revisor och revisorsuppleant.
14. Va1 av valberedning.

15. Ovriga fr6gor.
16. Avslut.ning

Med vdnlig hdlsning
GYLLERODS SAMF;iLLIGHETSFORENING

Styrelsen

.-4 --klipphdr--

Undertecknad ombud fijr fastigheten
har deltagit i ordinarie stdmma den 27 mars 1985

namnteckning avldmnas vid stdmman



Protokol I f 6rt v'id ord i nari e stiimma med

GYLLERODS SAI,TFALLIGHETSFOREilII{G 1986-03- 19

$1

0rdforanden hiilsade de ndrvarande viilkomna och f0rteckning Over

./. de ndrvarande medlemmarna uppriittades. (se bilaga)

$2
Ti I I ordfilrande fiir sttimman val des Chri ster Ni I sson.

53
Till sekreterare fOr stiimman valdes Ronny K1ang.

g4
Till justeringsmtin uts&gs Cec'ilia Miintzing och Per Christiansson.

$5
Dagordni ngen godktindes.

!6
Kallelsen godkiindes.

E7
Christer Nilsson redogjorde fiir styrelse- och revisionsberiittelse.

g8

Styrelsen bevi1 jades ansvarsfrihet.

s9
Besl6ts att ingen kontantersiittning ti11 styrelse och revisorer
skul le utg&.

510
Styrelsens budgetf0rslag fOr 1986 antogs.

0 11

Till ordfiirande fiir kommande verksamhets&r valdes Christer Nilsson.



s12

Till styrelseledamijter fijr kommande verksamhetsar valdes:

s13

Ordfijranden framfijrde sitt varma tack ti11 avg6ende revisorn
Sten Alexandersson. Ti11 ny revisor valdes Cecilia Miintzing
och ti11 suppleant K A Hansson.

s14

Ti11 valberedning utsAgs Lennart Ohlsson och Erik Ljung.

Valborg Billow
Ronny Klang
Ingalisa Jagaeus

Under iivriga
Container:

Policyn ang
parkerings-
platsen pA
HAven:

Parkering pA
gatorna:

MopedSknlng:

Sillgriind 17
Garngrdnd 2
Algrtind 11

kassiir
sekreLerare
suppleant.

sls
fr6gor behandlades fiiljande:
Containern vid H8ven tyckte mAnga placerades ut
ganska sent pA v6ren. Detta dr komnunens och ej
samfiillighetens ansvar, menade ordfijranden. Man
kan gA ihop n6gra grannar och dela en container.
Fastighetsdgarna uppmdrksammades pA att det dr
fijrbiudet att sldnga skrdp i skogen bakom Sillgreind.

Denna eir vdgfiirenJ-ngens ansvarsomr6de.
Vdgfcireningen anser att fastighetsdgare som dger
husvagn och transportvagnar kan stdlla sina fordon
hdr si ldnge det ej hindrar den normala bilparke-
ringen.
Rent generellt r8der ej P-fiirbud p3 gatorna. Dock
uppmanas Gyllercidsborna att hZinvisa parkerande
gdster till P-platserna vid H6ven.
Vanliga trafikregler gd11er; parkering f6r ej ske
sA att den utgiir nigot hinder e11er er trafik-
farlig.
Som vanligt iir det klagomAl pA bus6kningen inom
omridet. Vi m6ste alla hjiilpa til1 att stdvja
detta. Fiirslag stdlldes om man kunde uppfdra nSgon
form av hinder (typ staket el dy1) runt grdsmaLtornal
framfcir a1lt vid korsningen fijre utfarten till
stationsolanen. Styrelsen undersciker detta.

s16

0rdfiiranden avslutade miitet

Vid .py9toko11et:
/'/ /z

( ', /(---
nK'y rdung 1

ChrisLer Nilsson
G-n-rfr*'7
Cecilia Miintzing t 

/ 
Per Ch



Bilaga tiII stiimmoprotokolIet

Niirvarolista 1986-03-19

NAMN

Ronny Klang
Lennart 0hlsson
Chri ster .Ni I sson
Cecilia MUntzing
Per Christiansson
Astrid Christiansson enl
Jan Jansson
Runa Jansson
Anna Stina Ljung
Magnus Ljung
Stig Svensson
Sture Jagaeus
Ingal isa Jagaeus
Maianne Jul in
0l I e Ktinsberg
Anna-Greta Svensson
GOte Svensson
Pippi Broddn
l-lats StrOmgren
Ingemar Larsson
J. Erik Ljung
Gleb Billow
Val borg Bi I low
Hertha Benqtsson
Ake E. And6rsson
Claes Jdnsson
K.-A. Hansson
Lars Peter Jonsson
Lars Steen

GATA

Garngrind 2
Sillqriind 7
Al grlna 8
SiIlgriind 51
Sillgrtind 4

Al griind 3

Krokgriind 14

Krokqriind 12
Alsrind 11

Sittg"anO S

Garngriind 3
Garngriind 12

Krokgriind 5

Krokgriind 16
Garngriind 19
Garngrtind 10
Sillgrtind 17

Garngriind 8
Garngrdnd 9
Si I'lgriind 3
SiIlqriind 49
Alqrino 9
Al lrend 1

ful lm



GYLLER0DS
SAMFALLIGHETSFOREN ING

Ka1le1se/Dagordning
(ordinarie stdmma 1986)

Tid: 0nsdagen den 19 mars kl f9.30

Plats: Miille stationshus

Arenden: 1. Uppgdrande av fijrteckning iiver ndrvarande
medlemmar

2. YaI av ordfiirande fiir stdmman.

3. Val av sekreterare fiir stdmman.

4. Val av tvi justeringsmdn.

5. Dagordningens faststiillande.
6. Godkiinnande av kallelsen
7. Styrelsens och revisorernas berdttelser.
8. Fr6ga om ansvarsfrihet fiir styrelsen.
9. Faststdllande av arvode till styrelse och

revisor.
10. Styrelsens budgetfdrslag fiir 1986.

11. Val av styrelseordfijrande.
L2. YaI av styrelseledamtjter.

13. Va1 av revisor och revisorsuppleant.

14. Val av valberedning.

15. Ovriga fr6gor.
16. Avslutning

Med viinlig hdlsning
GYLLERODS SAMFJiLLIGHETSFORENING

-t:t:"l": - - kripp hdr -

Undertecknad ombud fcjr fastigheten
har deltagit i ordinarie stdmma den 19 mars 1986

namnteckning avldmnas vid stdmman



' ' Protokoll f6rt vid ordinarie stHmma med
GYLLERoDS SAMFALLIGHETSFORENING 1 987-03-30

sl
Ordfiiranden h?ilsade de n6rvarande vHlkomna och fiirteckning iiver de nHrvarande

medlem-
marna uppriittades (se bilaga).

s2

Till ordfiirande f6r st6mman valdes Christer Nilsson.

s3

Till sekreterare fiir stHmman valdes Ronny Klang.

s4

Till justeringsm6n uts5gs K-A Hansson och Claes Jiinsson.

D agordn i ngen godkHndes.

s6

Kallelsen godkHndes.

s7

C hrister N i lsson redogiorde fiir styrelse- och revisionsber6ttelse.

s8

Styrelsen bevi liades ansvarsfrihet.

s9

Besl6ts att ingen kostnadsersHttning till styrelse och revisorer skulle utg8.

sl0

Centralantenn
Nuvarande styretse kommer inte att driva frSgan om ev installation av parabolantenn
vidare. Styrefsen anser sig varken ha det personliga intresset eller den tid, som m8ste
liiggas neifiir att i nuvarinde lHge kunna-genomf6ra projektet p3 ett tillfredsstlillande
sHtt.
Arsmiitet ansSg fortfarande projektet intressant och ser positivt p3 att en kommittd
bildas fiir att arbeta vidare med proiektet.
Pensoner med tid oclr intresse fiir detta ombedes kontakta styrelsen.
Danmark planerar att under 1988 starta sin 2:a TV-kanal. OsHkerhet rSder f n om
Hven den nuvarande sHndningen av dansk TV kommer att p8verkas (slindas pB annan
frekvens). Styrelsen bevakar detta bl a tillsammans med Antenn Electric.
Wellbergs Byggnadsfirma kommer med det snaraste att undersdka centralantennfHstet
och kommer med fiirslag p3 Stgerder.

s5



s ll

Styrelsens budgetfiirslag och uttaxering ftir 1987 antogs.

s t2

Till ordfiirande fiir verksamhetsSret 1987 valdes Christer Nilsson.

s 13

T i I I styrelseledamiiter fiir ver ksa mhetsSret

Valborg Billow
Ronny K lang
Ingalisa Jagaeus

Sillgrlind l7
Garngrdnd 2

Algr?ind 11

s14

1987 valdes
kassiir
sekreterare
suppleant

Till revisor fiir 1987 valdes Cecilia MUntzing och till suppleant K-A Hansson.

5ls

Till valberedning utsSgs Lennart Ohlsson och Erik Liung.

516

Under 6wiga frtgor behandlades fiiliande:
Ang. skiitsel av tomtmark p5 utsidan av plank;.
Vi ippmanar fastighetsiigarna att skiita iina tomter specietlt p3 yttersidan av planket.

M8lning av lekplatserna kommer att ske i v5r.
Detta skall ske med frivilliga insatser; Upprop under april.
Bilar biir f?irdas med stiilsta ftlrsiktig[ret inom omr3det.
Kommunen biir pSminnas om sitt ansvar fiir buskagen vid H8ven.

Fiirsiik att blSsa liv i midsommarfirandet vid Griiningen diskuterades.

Korsningen vid Ingemar Larsson och Mats Striimgren utgtir en trafikfara.
Fiirslag att liisa detta diskuterades; bl a uppsiittning av ett midiehiigt staket.

517

Ordf6randen avslutade miitet.

Vid-pr;rtokol let

n- "u/
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/ I \
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l\ J ! I r,

, I\lu-l il" -

Fl"nson

' //"" '
t"-.'L fq/lv

'-/'4{'<"t . "
-/ claes Jdnsson



Bilaga till stiimmoprotokollet

N5rvarolista 1987{13-30

Namn

Ronny Klang
Christer Nilsson
Ingalisa Jagaeus
Nils S. Olsson

Britta Olsson

Gunnar Sddergren
K-A Hansson

Lennart Ohlsson

Claes Jiinsson

Stig Svensson

Giite Svensson

Olle Kiinsberg
Ingemar Larsson
J Erik Ljung
Mats Strdmgren
Esbjiirn Danielsson

Gata

Garngrdnd 2

Algrlind 8

Algrlind 11

Sillgr?ind 41

Sillgrlind 41

GarngrHnd 4

Sillgrlind 49

Sillgriind 7
Sillgrlind 3

Krokgriind l2
Garngrlind 12

GarngrHnd 3

Garngr5nd 19

GarngrHnd '10

Krokgr?ind 16

Sillgrlind 1



GYLLER6DS
SAMFALLIG HETSF6 RENI N G

vtr))
Tid: MSndagen den 3o mars ttJts.ro

Plats: Mtille stationshus

K allelse/Dagordning
(ordinarie stemma 1987)

Arenden: 1. Uppgiirande av fiirteckning iiver ndrvarande
medlemmar.

2. Val av ordfiirande fiir stHmman.
3. Val av sekreterare fiir st5mman.
4. Vat av tv8 iusteringsmlin.
5. Dagordningens faststSllande.
6. GodkHnnande av kallelsen.
7. Styrelsens och revisorernas berdttelser.
8. FrSga om ansvarsfrihet f6r styrelsen.
9. FaststHllande av arvode till styrelse och revisor.

10. Centralantenn.
I l. Styrelsens budgetfiirslag fiir 1987.

12. Val av styrelseordfiirande.
13. Val av styrelseledamtiter.
14. Val av revisor och revisorsuppleant.
15. Val av valberedning.
16. dvriga frSgor.
17. Avslutning

lMed v5nlig hHlsning

G YLLE R6DS SAMFALLIG HETSFORENIN G

Styrelsen

--- klipphlir--

Undertecknad ombud ftir fastiqheten

har deltagit i ordinarie stHmma den 30 mars 1987

namnteckning avlHmnas vid stHmman



SretgIef l-JerJ-vrd-erd r ncrie-stiimpa-ued
gittE80g5-SAurAaHeEErsroneuruE-1999:93:23. s;ida 1 av 3

g 1 NHrvarefsrleg.lning

Clrclfciranden htilsade de ndrvarande vHl Komna och fcirteckning
dver de niirvarande medlemmarna uppriittades. Ise hilaga).

g Z QfdJSiralde_for_stHmman.

Ti11 ordfcirande fcir stdmman valdes Christer Nilsson.

S 3 Sekreterare_fcir_stiiuma!.

Ti11 seKreterare fcjr stHmman valdes Inga-Lisa Jagaeus.

g 4 Igetef-f ngsmiin.

Ti11 j usteringsmiin valdes Gunnar Scidergren och
Lennart 01sson.

g s Qesgcdning.

Fastst:i11des utsiind dagordning.

S 6 Xclfelsent

Faststiil ldes att Ka1lelsen utsiints stadgeenl igt.

g 7 53vref,sel=-gsb-rev-rsererles-bereillefse:
Styrelsens och revisorernas berHttelse godKHndes.

S I Acsyeretrrbet_fCII_sJy1efsen.

Styrelsen bevilj ades ansvarsfr ihet.

g e Arvsdcr.

Beslcits att ingen Kontantersiittning ti11 styrelsemedlemmar och
revisorer sKa11 utg3.

910 Qentrefentenn.

9tyrelsens fcirslag ti11 upprustning av centralantennanlHgg-
ningen fcir cla 65.000:- godKiindes.
Fcirslaget innebiir utbyte och fcirtiitning av fcirstHrkare ti11
bredbandstekniK, (totalt I st fcirstiirkare, 2 st stamfcirdelare
och 1 st nHtaggregat med matningsdonJ, samt ansK.tf f ning av
ny antennmast (fackverKsKonstruKtionJ med mcij 1 ighet att i
f ramt iden biira parabolantenn.
Oet beslutades vidare att utgiften finansieras dels via 16n
i Sparbanken SkAne (50.000:-J med 3 6rs amorteringsticl och
dels med uttag ur fonden fdr antenn och viigar [15.000:-].
Samtl iga ?3 ndrvarande f ast ighetsiigare rostade f cjr f 6rslaget .



Forts . -prs19lgf f -o rd i na rte-sl$mug-19.99:!.3.=?! sida 2 av 3

S10 Fortsiittning
Kostnaden ovan iir grundad p3 of fert f r3n bef intl ig leverarrtor.,
Antenn Electric i Malmci. Innan beslut fattas sKa11 styrelsen
ta in Kostrrads- och f unKt ionsf cirslag f r6n minst tv6 alter-
nativa leverantdrer.

g 1 1 Egdgel-1999.

Styrelsens budgetfcirslag (alternativ 3 i fcirslaget) fdr 1988
goclkiindes.
Uttaxer irrgen bl ir for 1988 4251- per fastighet.
S[gjgg]-gv-samf iif ]fghetemar K , Gatr-rKontoret, HogonHs Kommun
kommer under 1988 endast att sl(cita grtskl ippning ocfr vinter-
veigh611ning. ovrigt underhgll Kommer att sKe p6 initiativ
fr6n styrelsen antingen via extern hjiilp eller via interna
i nsatser .

S t2 Val_av_sjyrelseordJctrangle.

Ti11 styrelsens ordforande pB 2 3r valdes ( enligt valbe-
redningens fcirslag) Nils Olsson, Sillgreind 4L,
Cl'rrister Nilsson hade infcir valberednirrgen avsagt sig omval.

g 13 Ve]-ejyref 
=ef 

cdemiiler .

TlIl styrelseledamoter valdesi
Christer Nilsson p3 1 3r sekreterare nyval
Valborg Billow pA 2 &r Kassor omval
Inga-Lisa Jagaeus p& 1 3r suppleant omval
Ronny Klang hade avsagt sig omval.

g 14 Vef_ev_revisgt_ggb*LevisggFuppf,eenJ.

TiIl revlsor omvaldes Cecilia Miintzing.
TilI revisorsuppleant omvaldes K-A Hansson.

g 15 lef_cy_vefberednins.

Ti11 valberedning omvaldes Lennart 0hlsson och Erilt Ljung.

S l.5 ovr iga_f rEgor .

Under civrlga f rSgor behandlades i

Sefebefgntenn
Uppdrogs gt styrelsen att driva frdgan betrHffande parabol-
arrtenn vidare.

Avhef dn-f ngsfAI teI
Christer Nilsson erbjod sig att undersoKa fastighetseigarnas
intresse att fg demonterat sina avhiirdningsf ilter.

Namn-_oc h_ed r essf -f S1C
FcirtecKningen ijver boende p3 6yl lerddsomr6det genomgicKs och
riittades. Ny version sKal1 distribueras.



916

Ecrr t s . -prglgXgf 1-o r d i na ric-stemge-199!=9 !!=Z!

Fortsiittning

9!eded-e:1-p9-{ro Kgr ti nd.
S;tyrelsen sl(a11 KontaKta Mcil le Viigfiirening
sK.rdad pil p3 KroKgriind.

Miitet ans6g inte att -de-19.9QQ-!Cenerna"kommunen "tog ut extra" vid fijrsiilj ningen
pt Gyl leriidsomrddet iir en f rEga som l igger
hetens ansvarsomrAde.

sida 3 av 3

fcir att fg ersatt

som
av fastigheterna

inom Samf ii11ig-

Lennart Ohlsson avtackade den avgtende ordfciranden Christer
Nilsson och den avg8ende seKreteraren Ronny Klang.

S t7 Qrdforanden-aysluJade-motet,

V,.rid protoKgl let
funLzue ft/tafta
tng4-Li=u /ugu{u,

Ord f cirande

i ?'-

r7'-"-7*
{unnar Sg'bergr

///
/i//



Ndrvarolista 1988-03-24

Namn

Lennart 0hlsson
Claes Jiinsson
Nils Olsson
Valborg Bi1low
Gleb Bi11ow
Gunnar Gustafsson
Marianne Julin
Rolf Julin
K-A Hanson
Christer Nilsson
Ingalisa Jagaeus
Sture Jagaeus
Malte Nilsson
Barbro Paulsson
Sti-g Paulsson
Lars Steen
Giite Svensson
Ingemar Larsson
011e Kijnsberg
Torsten Starfelt
Erik Ljung
Elisabeth Sijdergren
Gunnar Scidergren
Pippi Brod6n
Nilserik Brod6n
Sara Nilsson
Brita Baggesen
Jens Baggesen
Stig Svensson
Mats Striimgren

Adress

Sillgriind 7

Sillgrdnd 3
Sillgriind 4L
Sillgrdnd 17

Sillgriind 47
Sillgrdnd 5

Sillgrdnd 49
Algrdnd 8
Algriind 11

Algrdnd
9-AIgranO
tf

L6
14

Algriind I
Garngrdnd 12
Garngrdnd 19
Garngrdnd 3
Garngriind 5
Garngrdnd 10
Garngrdn d 4

Krokgrdnd 5

Krokgriin d 2
Krokgrdnd 1

Krokgrdnd 12
Krokgriind 16



GYLLER6DS
SAMFALLIG HETSF6RENING

Tid:

Plats:

Arenden: l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kallelse/Dagorching
(ordinarie st5mma tgSS)

Torsdagen den 2tt mars kl

M6lle stationshus

te.3o t l7&8

Uppgdrande av fdrteckning 6ver nHrvarande
medlemmar.
Val av ordfdrande fdr stHmman.
Val av sekreterare fdr st6mman.
Vat av tvt justeringsmen.

Dagordningens faststH I lande.
Godkiinnande av kallelsen.
Styrelsens och revisorernas berHttelser.
Fr8ga om ansvarsfrihet fdr styrelsen.
Faststiillande av arvode till styrelse och revisor.
Centralantenn.
Styrelsens budgetfdrslag fdr 1988.

Val av sty'elseordfdrande.
Val av styrelseledamdter.
Val av revisor och revisorsuppleant.
Val av valberedning.
dvriga frtgor.
Avslutning

Med v&inlig hiilsning

G YLLE RODS SAMFAI.UCUETSF6RENTNG

Styrelsen

- kliPP hEr -

Undertecknad ombud fdr fastigheten

har deltagit i ordinarie st5mma den 24 mars 1988

namnteckning avlHmnas vid st5mman



Protokoll fdrt vld extra fdreninqgn6te ned GIllerdde
Santsltlqhetsf6renlnq 1988-08-17 .

1. fdrtecknlng 6ver nervarande nedlemmar bllaggeg protokollet.

2. Son ordfdrande f6r ndtet valdeg Nll'g Olseon.

3. Som sekreterare f6r n6tet valdes Chrlster N1lsson.

4. Gunnar S$dergren och Lennart Olsson valdes att Justera
protoholl 6ver n6tet.

5. Mdtet godkAnde fdreslagen dagordnlng.

6. H0tet godk5nde kall.elsen t111 n6tet.

7. Rapport utf6rda arbeten pA centralantenn-anl5ggnlng-

Den pA ArEndtet 1 nars beslutade uPPruBtnlngen av central-
antennanl{ggnlngen 6r utfdrda ned undantag f6r lnstallatlon
av onvandlare och antenn fdr nottagnlng av Dannark TV2. Detta
kolner att gdras under oktober nAnad.
Totalkostnad fdr uppruatnlngenr 61. 141r-

lfagra fa3tlghetedgare klagade 6ver fortBatt dAllg Dannarke-
nottagnlng,
f$r att Sven de lcke n$rvarande ekall ges tl}lfAlle att
franfdra elna synpunkter pA TV-blId och Ell-nottagnlng besl6t
D6tet att frAgefornulAr skall sklckas tl11 eantllga
fagtlghetsggare. Svaren konner att, anv{ndas gon underlag
fdr servlcetehnlkerne arbete.

8. Parabolantenn.

FrAgan om parabolantann dlskuterades. En av nedLcnnarna' BoE
6r vAl fdrtrogen ned g6llande regler fdr sanfiilllghet,s-
fdrenlngar franhdll, att nan lcke lagllgen hunde fatta beslut
on att lnstallera parabolantenn. I eA falI nAste nan fdrst'
ansdka on AndrLng av nu g6llande anllggnlngsbeelut.
Styreleen flck uppdrag att kontakta fastighet3blldnlngs-
Dyndlgheten 1 Landakrona f6r att lnformera alg on kostnader
och g{ngen I hela fdrfarandet och honsekven3erna vld ett
eventuellt Overkl.agande av Srendet.

U6tet bes16t, att uPpdraga At atyrelEen att fdrlrandla fran
ett konkret forgtag fdr ln3taLlatlon av 2 parabolantenner
ned ndjllghet tlll 10 TV-hanal.er f6r ett belopP av h6gst
125.OOOr-.

Betreffande flnanalerlngen av parabolantenn uttalade 819 en
najorltet av ndteedeltagarna att kostnaderna 3ol f6rdelade,
pA de lntregserade nedleunarna, skall betalae kontant och
Lnte genom att uPptaga nAgot lAn.



I kontakterna med ev. leverantdrer konner Mats Stdngren att
bldraga ned slt,t tehnlska kunnande.

H6tet valde ett ProgranrAd bestAende av t

Hats Strdngren (sannankallande)
Jan Erlk Persaon
Arne Medln

ProgranrAdet Ehall f$reslA ett l.|upl.lgt' Progran/kanalutbud.
PrograrrAdet, rapporterar tlll styrelsen.

utu
Chrlgter Nllsson

JusteraE r

SUderGren

..2'.

OIsson



llArvarof 6rteckning

Esbjiirn Danielsson
Claes JOnsEon
Per Chrigtlansson
Rolf Juhlln
Lennart Olsson
Gunnar sJOstedt
Valborg Billow
Ebba Erlberg
il11.s OIsson
Gunnar GuEtafsaon
K A Hansson
Cecllla lluntzLng
Chrlster Nllsson
Arnc Hedln
Halte tllgson
Jan Erlk Persson
Gunnar SOdergren
Lars Erlh Johansson
G6te Svensson
Dlsa Seger
Ingenar Larsson
Anderg T6ckstrdn
Stlg Svenegon
Eredrik llahlund
Anna-Stlna, Hagnue LJung
Hat,s Strdngren

1988-08- 17

SlllgrAnd
n

n

aa

tl

tl

l

I

l!

tt

tt

t

Algr6nd
tl

tl

Garngrtnd
n

al

tl

al

tt

Krokgrlnd
at

tl

I

n

1
3
4
5
7

11
L7
33
41
47
49
51

8
I2
16

1
tL

5
L2
14
19

7
L2
13
14
16



6YLLERUDS
SAMFALL I 6HET S FURENING

Ext r a-n6te-hetf Ef fgg dg- upptggt nipg-c gE3 r a I - a Ot e n n1

Kal lelse/Dagordning
Extra Fdreningsmdte 198E

Tid:

Plats 3

T isdagen den tG august i l( I 19 : 30

Mdlle statlonshus annexet

Arenden: 1. Uppgdrande av fdrtecltning 6ver nHrvarande
medlemmar.

2, Val av ordf6rande f6r mcitet.

3. Val av sekreterare f6r mdtet.

4. Val av tv8 Justeringsm5n.

5. Dagordnlngens fastst6llande.

6 . 6odltiinnande av Ral lelsen.

7, Styrelsens rapport om redan beslutad
upprustning av centralantenn.

8. Parabolutbyggnad.
Enligt f6rslag i lnformationsblad 88-06-08.
DisKussion - Beslut.

9. Avslutning

Med viinl ig hiilsning

GYLLERUDS SAMFALL I6HETSFURENING

Styre I sen

KIiPP hlir

UndertecKnad ombud f6r fastigheten

Har deltagit l extra ftirenlngsmiite den 16 augueti 1gEE

namntecltnlng avliimnas vid miitet



GYLLERdDS SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll over drsnote i Molfe stationshus 1989-03-28-

1. Ndrvarolappar samlades in for uppgorande av ndrvaro-
forteckning.

2. Nils olsson valdes som ordforande for Arsmotet.

3. Christer Nilsson valdes som sekreterare for irsmotet.

4. Att jainte ordforanden justera protokoll over Arsrnotet
valdes RoIf Julin och Gunnar Gustafsson-

5. Arsrnotet faststeillde dagordningen enligt kallelsen.

6. Arsmotet godkiinde kallelsen.

7. Styrelsens och revisorernas beraittelser var bilagda
kallelsen tilt irsnotet.

Riittelse av den ekonomiska redogorelsen:

Ingiende likvida medel 1988-01-01 5r 22.6A4268
i-nte 22.A64268.

- Av utg&ende likvida medel 1988-1-2-31 reserveras
6.500:- for betalning av vinterviighdllning och
griisklippning for 61 1988.

Arsmotet godkiinde styrelsens och revisorernas beriittelser.

8. Arsrnotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
g. Arsmotet beslot att inget arvode skall utgd tilI

styrelse och revisorer for 1-989.

10. Centralantenn-fiistet skadades av storrnen i mars.
Forrnodligen behovs nytt markfaiste. Haraldssons Byggfirrna i
Hoganiis undersoker och Atgiirdar.
Om rostskador kan p6visas kan ersiittning INTE utgi
frdn forsiikring.

Tidpunkt for justering av anmdlda TV- och FM-storningar
meddelas senare.

Parabol.
Enkeiten om parabolantenn besvarades med:
50 Ja (svarsalternativ 1)
17 Nej, men accepterar rnajoritetsbeslut

( svarsalternativ 2')
1- NEJ, ska11 fbrsoka stoppa (svarsalternativ 3)
3 - Nej, utan att ange svarsalternativ
2 - Ej svarat



11.

GYLLERoDS SAMFALLIGHETSFORENI NG l-989-03-28
sida 2(3)

I mitten av april vdntas utslag fr6n HD i ett mil om
parabolantenn. Det iir en samfdllighet i Hatrnosand, som
under sarmna premi-sser, som en majoritet av oss, velat
kombinera sin centralantenn med en parabol. Detta har
overklagats av en medlem. om samfeilligheten vi-nner ger
detta ois biittre rnojligheter att forverkliga en parabol-
anldggning under nuvarande anliiggninqsbeslut. I annat fall
miste vi hos Lantmaiteriet soka aindrinq av detta beslut.

Ordforanden redogjorde for Finnvj-ks erbjudande betriiffande
parabol-anslutning. Styrelsen utreder detta ndrmare.

Kostnaden for att installera spdrrfilter i vir anlii,ggning
liqger p6 1-2.ooo:- per fastighet.

Efter diskussion var irsmotet enigt om att avvakta HD:s
utslag i Hatrnosands-mAlet.

Arsrnotet godkiinde styrelsens budgetforslag alternativ 2

for l-989. Uttaxeringen blir alttsd 685:- per fastighet-

I samband rned budgetdiskussionen beslot irsmotet, att
Arsavgiften skall vara betald senast den 30 maj 1989
N6gon pirninnelse gores i-nte utan restlista uppreittas efter
nilmnda dag.

Nils S Olsson valdes som styrelsens ordforande for l-989.

Valborg Billow valdes som kassor for 1989-
Christer Nilsson valdes sorn sekreterare for L9B9 -

Inga-Lisa Jagaeus valdes som styrelse-suppleant for l-989.

Cecilia Miintzing valdes som revisor for l-989.
K A Hansson valdes som revisor*suppleant for 1"989-

Lennart Olsson och Erik Ljung valdes som valberedning for
1989.

Arsrnotet beslot att inte ansluta sig till Svenska Villa-
iigarf orbundet.

A11 moped&kning €ir fclrbjuden pA gAngvaigarna inom omridet,
likasA pd grtisrnattor och gronomriden/ som til-1hor
sanfailllgheten. Vi formodar att all-a sett de onodiga
skador p5 grelsytorna, som mopedikarna istadkommit denna
vinter. Det kostar pengar att steilla dem i ordning-

Hoganiis Kommun f6rbjuder ridning pa gamla banval]en sAv5l
p& den grusade som den grdsbevuxna delen.

Vi vridjar till aIIa foriildrar att tala med sina barn (och
barn fi&n ovriga Molle) om detta och hoppas pA lojalitet
frin alla hell.

1,2.

13.

L4.

1_5.

L6.

L7.
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OvanstAende pekpinnar till trots var motet enigt o:n att vi
har fina unqdomar b6de pA eytterod och i ovriqra Molle.

Styrelsen ornbads kontakta dgare och Hogands Kornmun
belraiffande forfallet p6 Bores gamla fastiqhet pA
Kullabergsvdgen.

l-8. Styrelse och motesdeltagare tackade varandra och notet
avslutades.

Christer Nilsson Nils S olsson

Justeras:

Gunnar GustafJulin



GYLLERoDS SAMFALLIGHETSFoRENING

Niirvaroforteckning Arsmote i Mo1le stationshus 1989-03-28.

Ingeborg o Esbjorn Danielsson
CIaes Jonsson
Per Christiansson
Marianne o Rolf Julin
Jorgen Smith
Valborg o Gleb Billow
Ebba Friberg
Nils S Olsson
Gunnar Gustafsson
Kerstin Nilsson
Marianne P;ilsson
Christer Nilsson
Sture Jagaeus
Arne Medin
Jan Erik Persson
OIle Kbnsberg
Gunnar Sodergren
Torsten Starfel-t
Hertha Bengrtsson
uIla o Ake Andersson
Erik Ljung
Torgild Minsson
Anders Unger
Tngemar Larsson
Pippi Broden
Axe Fredriksson
Anna Stina Ljung
Fredrik Wahlund
Mats Stromgren

Sillqrrtind 1
Sitlgriind 3
Sillqrriind 4
SiJ-lgriind 5
Sillgraind 8
Sillgriind 17
Sillgraind 33
Sillgriind 41
Sillgraind 47
Algriind 2
Algrreind 6
Algrilnd I
Algrriind 11
AlgrZind tz
Garnqrdnd 1
Garngrdnd 3
Garngriind 4
Garngrdnd 5
Garngrdnd I
Garngrdnd 9
Garngrtind 10
Garngriind 1l-
Garngrdnd 17
Garngrdnd l-9
Krokgrraind 5
Krokgriind 10
Krokgrdnd l-4
Krokgriind l-3
Krokgraind t6



GYLLER6DS
SAMFALLIGHETSFORENIN G

Kallelse/Dagordting
(ordinarie st5mma t9S9)

Tid:

Plats:

Tisdagen den 28 mars kl 19.30

M6lle stationshus

Arenden: l. Uppg6rande av fiirteckning 6ver nHrvarande
medlemmar.

2. Val av ordf6rande fiir stHmman.

3. Val av sekreterare fiir stHmman.

4. Val av tv8 iusteringsmlin.
5. Dagordningens faststHllande.
6. GodkHnnande av kallelsen.
7. Styrelsens och revisorernas ber6ttelser.
8. FrSga om ansvarsfrihet fdr styrelsen.
9. Faststiillande av arvode till styrelse och revisor.

10. Centralantenn.(parabolantenn).
a) Service f6r anm?itda stiirningar p3 TV.

I I . Styrelsens budgetfiirslag fiir 1989.

12. Val av styrelseordfiirande.
13. Val av styrelseledamdter.
14. Val av revisor och revisorsuppleant.
15. Val av valberedning.
16. SvenskaVillaiigarefiirbundet.

FiirfrSgan om medtemskap.
17. Ovriga fr8gor.
18. Avslutning

Med v6nlig h?ilsning

G YLLE RiiDS SAMFAU-ICUETSFORENING

Styrelsen

Har deltagit i Srsm6tet

Namn

Namn

Tomt nr



Som
Som

2.

STIiMMA ONSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER 1989.

1-. Ndrvarande ombads skriva pA niirvarolista.

ordforande for stdmman valdes NiIs O Olsson.
sekreterare for stdmman valdes Christer Nilsson.

3. Per Christiansson och Olle Konsberg valdes att justera
motesprotokollet .

Motet godkiinde kallelsen och dagordningen.

Parabolantenn.

ordforanden summerade vad styrelsen och den tekniska
kommitten gjort sen forra motet.

Mats Stromgren gjorde en utforlig och intressant
presentation av styrelsens och kommittens forslag.
Presentationen inneholl tekniska och ekonomiska fakta
sarnt information om nojliga program och dess inneh611.

Efter diverse frAgor besl-ots om omrostning.

Infor omrostninqen:

Paragraf 4 i stadgarna: tfMedlem i foreningen ilr iigare tifl
fastighet eller dtirmed jelnstiittd egendom, som har del i
sanfrillighet upptagen under Paragraf 2.'l

Kommentar till Paragraf 1-7 i stadgarna: I'R6stberaittigad
medlem, som iir niirvarande vid foreningssttimma, har,
oavsett om han iiger en eIler flera deliigarfastigheter,
en rost (huvudtalsmetod) . rr

Kommentar till Paraqraf l-7 i stadqarna: rrMedlems rostri{tt
kan utovas genom ombud. ombud fAr ej foretrilda mer dn en
medlem. Som stdmmans beslut giitler den mening f6r vilken
de flesta r6sterna avgivits.

Rostlilngdsjustering kunde inte goras varpi n6tet beslot
att genomfora omrostningen och kontrollera avgivna roster
i efterhand.

Rostningen. skedde genom handupprAckning:

NEJ till parabolantenn ...... 7 roster

JA till FlNNvIKs-alternativet O roster

JA tiIl egen parabol enligt styrelsens f6rslag
i kaIlelsen l-5 r6ster

4.

5.



sida 2

STi|,I,IMA ONSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER ].989.

Siffrorna dr resultatet efter
hetsiigarregister.
(Se vidare bilagd ndrvaro och

Motet beslot alltsA att kopa
anliiggning enligt styrelsens

avstdmning mot fastig-

rostlista).

och installera parabol-
forslag i kal-Ielsen.

6. Ovriga frAgor.

olika finansieringsformer diskuterades.
Motet beslot att ny extrastdmma skall kallas in for att
besluta om hur parabolanliiggningen skall finansieras.

Vid protokollet:

,/-) r */'\ /X^.v{ {/ ()rtl /\,__ka) /_tr {/ L,4_^__
Christer Nilsson

,P@it
Nils Per Christiansson oIIe



NAnvaRo ocH RdsrRnoovlsntt{c nxrRa ndRnNrNcsstAMtnla tgsg-og-zz.

Beteckningarna

Sillgraind 1

Sillgriind 2

Sillgreind 3

Sillgriind 4

Sillgriind 5

Sillgriind 1l-

Sillgrdnd 17

Sillgriind 3 3

Sillgriind 39

Sillgriind 4l-

Sillgriind 49

Algreind 2

Algreind 6

Algraind 8

A,lgralnd 9

Algreind 13-

Algrrind L2

Algraind 1-6

Garngriind 1-

efter namnen har foljande betydelse:
(L/L) - ensam iigare ti]l fastigheten
(L/2) - halften iigare till fastigheten
(0) ej dgare till fastigheten.

Esbjorn Danielsson (0)
Fullmakt for Ingeborg Danielsson (I/I)

Eva Abrahamsson (f/1)

Claes Jonsson (L/2)
Ful-Imakt for Wera Jonsson (L/2)

Per Christiansson (I/2)
Fullmakt for Astrid Christiansson (I/2)

Rolf Juhl-in (I/2)
Marianne Juhlin (I/2)

cunnar Sjostedt (L/1)

Valborg Billow (\/L)

Ebba Friberg (L/L)

Gota Lindstrorn (I/L)

Nils S Olsson (1/L)

K. A. Hansson (0)
Fullmakt for Staffan Hansson (l/l)

Kerstin Nilsson (L/r)

Bj6rn P6lsson (1/2)
(inte rostberdttigad)

Christer Nilsson (t/2)
( inte r6stberiittigad)

Lars Peter Jonsson (L/2)
( inte rostberiittigad)

Sture Jagaeus (L/2)
Full-nakt for Inga-Lisa Jagaeus (I/2)

Arne Medin (0)
(1nte rostberdLtigad)

Malte Nilsson (L/2)
( inte rostberiittigad)
Jan Erik Persson (l/2)
(inte rostberdttigad)

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja



N:invano ocH Rdsrl,rsra extRA noReNtNcsstliMMA tggg-og-zz

Garngrdnd 3

Garngriind 4

Garngrdnd 7

Garngrind B

Garngrdnd 9

Garngrdnd 14

Garngrdnd 19

Krokgriind 1

Krokgriind

Krokgriind

Krokgreind 7

Krokgriind L6

OvRrea rulr,uaxtnR:

Sillgriind 13 Agare:

olle Konsberg (0)
Fullrnakt for Elsa Konsberq (f/1)

Gunnar Sbdergren (0)
(inte rostberdttigad)

Kje11 Larsson (a/I)

Hertha Bengtsson (L/L)

UlIa Andersson (r/2)
(inte rostberdttigad)

Lennart Seger (0)
(inte rostberdttiqad)

Ingemar Larsson (o)
(inte rdstberdttigad)

Jens Baggesen (L/2)
Britta Baqgesen (a/2)

Sara Nilsson (L/r)

Nils Erik Broden (I/L)
Pippi Broden (0)

Anders Tilckstrom (a/2)
( inte rostberiittigad)

Mats Stromgren (r/2)
( inte rostberiittigad)

LJ cl

2

t

Nej

T^
LJcL

rJ ct

rJ cl

\Jct

Sillgrtind 23

Garngraind 2

SUMMERING:

Agare:

Agare:

Margareta Friden (1/7)
Full-makt for Nils O Olsson

Marianne Lindroth (1/A)
Fullrnakt fdr Malte NiLsson

Ronny Klang (L/2)
Gunilla Klang (r/2)
Fullrnakt for Christer Nilsson

Ja

Nej

Ja

15 st JA (tiIl egen parabol)
7 st NEJ



GYLLER6DS
SAMHALLIG HETSF6 REN IN G

Kallelse/Dagordning
(ExtrastHmma 1989)

Tid:
Plats: i,

Arerden:

Onsdagen den 27 september 1989 kl 19.00

Miille stationshus

l. Fiirteckning 6ver nHrvarande medlemmar
2. Val av ordf6rande och sekreterare fdr stlimman-r
3. Vaf av tvt iusteringsmHn i- ( .
4. GodkHnnande av kallelsen och dagordningen
5. Bestut i parabolfrSgan
6. Ovriga frigor
7. Tid och plats fdr protokolljustering

Efter att ha avvaktat Hiigsta Domstolens utslag betrHffande samflillighetsfdreningars
m6ilighet att komplettera befintliga anlliggningar med kabel-TV resp parabolanliiggning,
har vi under sommaren inh5mtat offerter frin Stta installatdrer.

Utstaget innebHr att samfHllighetsfiireningen har miijlighet att genom maforitetsbeslut
investera i parabolanlHggning. NSgon ny anlliggningsfiirriittning behdver ej g6ras.
Maioritetsbeslut innebir att alla fastigheter ansluts oclr att kostnaden fikdelas p3
fastighetsiigarna.

Fdrhandlingar pSgir med de mest intressanta offertgivarna. VSrt f6rslag innebdr
att vi i ett fdrsta steg installerar 6 satellitkanaten Detta innebHr en investering
p3 ca 2.500:-/fastigtret. Miijlighet finns sedan att komptettera anlEiggningen med
ytterligare kanaler fdr ca 150:- per kanal och fastighet. Viss materiel av gammal
typ kommer ev att utbytas i varje fastighet. Denna modernisering biir iiven fiirbdttra
bilden fiir Er, som har problem redan i dag.

Detta alternativ anser vi bHttre och mera ekonomiskt Hn Finviks-alternativet, som
innebtir frivillighet med en anslutningsavgift p3 250:-/fastighet och m8nadskostnad
pb ca 50:- fiir tre kanaler. Fdr ytterligare kanaler exvis TV 1.000 (filmkanal)
tillkommer I 00:-/m8nad.
I Finviks-alternativet skulte vi ocks8 frSnsiiga oss dispositionsrEitten tilt v8r antennan-
lHggning.

Styretsen fdreslSr dHrfdr stdmman att vtilja det egna parabolalternativet till ovan
angivna kostnader.

VSrt programrSd fiireslSr fiiliande sex kanaler:

TV 3 - Eurosport - MTV (musi0 - BBC - Discovery (natur) - Nordic (film)

F6r kanalerna BBC och Discovery utg8r en minadsavgift med fiir USaa g:-/fastighet.

Om stHmmans maioritet viiljer det egna parabolalternativet - installationen kan
berHknas vara klar i november - blir det ekonomiskt bindande fiir samtliga fastigheter.
D?irfiir biir vi ha r6ster frSn samttiga 73 fastighetsHgare och ber dem, som inte kan
nHrvara att antigen skriftligt meddela sitt stdllningstagande eller lEimna fullmakt
till n8gon sttimmoiettagare att riista.

Samfiilligheten fdrmedlar bankkontakt fiir tin fiir de medlemmar, som icke bnskar
betala sin insats kontant.
HD-domen imSl t 350/8 av7161989 finns tiltgiinglig hos Nils S Olsson, SiltgrEind 4l .

Adress titl sekreteraren Christer Nilsson - Algriind 8.

STYRELSEN



1.

2.

sTiiuMA ,TORSDAGEN DEN 9 NOVEMBER L989.

3.

4.

5.

Ndrvarande ombads skriva pA nArvarolista'
Fullmakter sanlades in, kontroll mot fastighets-
iigarregister g6rs i ef terhand.

Som ordf6rande f6r stiimrnan valdes NiIs o Olsson.
Som sekreterare f6r stiinman valdes Christer Nilsson.

Stig Svensson och RoIf Julin valdes att justera rn6tes-
protokollet.

M6tet godktinde kalle1sen och dagordningen.

tlats stromgren redogjorde f6r den ntitning son g-jorts
pA det befintliga linjendtet. F6r att fd en fullgod
mottagning i alla fastigheter kriivs att signalen
forsttirks pe nAgra st€ilIen.

F6r att genornfora projektet behOver styrelsen ett tilldgg
till L989 Ars budget pi 2a4.Voo'.-

lrlotet beslutade om ett tillAgg till 6rets budgret ned
2O4.400: -
M6tet beslutade ocksA att styrelsen skall uttaxera 28OO:-
per fastighet att betalas kontant senast 891-23L.

Kontant eller l{nefinasiering avgjordes genom ornrQstning
med f6ljande resultat:
Kontant:

LAn pA 3 Ar:

28 r6ster
LO roster

6.

7.

samfiillighetens medlemmar uppmanades att svara pe PY:
f6rening6ns enk€it betr€iffande TV-nottagningens kvalitet.

Sekreterare kontaktar RoIf Julin och Stig Svensson
f6r protokoll justering.

rotokollet:-

Nils 6 ol"=ott



NARVARo ocH RosrREDovrsNrNG ExrRA FoRENTNGSST;LI0{A 1989-11-09. ( 1 )

Beteckningarna efter namnen har foljande betydelse:

(r/L) - ensam dgare till fastigheten
(L/2) - halftendgare tilf fastigheten
(o) - ej dgare till fastigheten.

Kolumnen tiingst t,ill hoger visar vilket alternativ man rostat for
K - kontant betalning
L - L6nefinansiering

F. stdr for Fullmakt

Sillgrtind 1-

SillgrEind 4

Sillgriind 5

Sillgriind 6

Sillgrdnd 7

Sillgriind
SilIgrdnd

Sillgrdnd

Sillgriind
Sillgriind

Sillgriind 5L

Algraind 2

Algraind e

Algraind 1-1-

Algraind t2

Esbjorn Danielsson (O)
F. for Ingeborg Danielsson (L/r)

Per Christiansson (t/2)
F. for Astrid christiansson (L/2)

Rolf Julin (L/2)
F. for Marianne Julin (L/2)

Anders Elgqvist (I/2)
ej rostberAttigad

Lennart Ohlsson (0)
F. for Christina Ohlsson (L/I)

Gunnar Sjostedt (t/t)

Valborg Billow (t/L)
GIeb Billow

Gota Lindstrom G/r)
Nils S olsson (1/L)

Gunnar Gustafsson (f/2)
F. for Birgit Gustafsson (L/2)

Cecilia Mtintzing (L/2)
F. for Hans Mtintzing (L/2)

Kerstin Nilsson tL/r)
ingen rost noterad

Christer Nil-sson (a/2)
ingen rost noterad

Sture Jaqaeus (L/2)
Inga-Lisa Jagaeus (1/2)

Arne Medin (0)
- F. for Margareta Medin (L/I)

L

K

K

K

l_1

I7

K

K

L

39

4L

47

K



NAnvano ocH R6srneoovrsNrNc nxrRA rOnnNrNessrtim{A rggg-rr-og (2')

Algriind L6

Garngrdnd l-

Garngriind 5

Garngrdnd

Garngriind

Garngrdnd

Garngrdnd

Garngrdnd

Krokgrdnd

Krokgriind

Krokgrtind

Krokgriind

10

L2

14

15

1-9

Malte Nilsson (L/2)
- F. for Stina Nilsson (L/2)

Jan-Erik Persson (L/2\
- F. for Stina Persson (L/2)

Torsten Starfelt (0)
F. for Margit starfelt (L/L)

Erik Ljung (L/r)

Gote Svensson (L/2)
F. for Anna-Greta Svensson (T/2)

Disa Seger (L/L)

Goran Christenson (L/L)

Ingremar Larsson (O)
F. for Linnea Larsson (L/f)

Nils Eric Brod5n (I/L)

Anders Ttickstrom (L/2)
F. for Gerd Tiickstrom (I/2)

GuniIIa Knafve-Soderstjerna Q/a)
Sti-gr Svensson (0)

F. for Astrid Svensson (L/L)

Fredrik Wahlund (L/2)
F. for Kerstin Wahlund (L/2)

Mats Stromgren (L/2)
f . for Gunilla Stromgren Q/2)

K

K

L

K

K

K

K

K

K

5

7

9

L2

Krokgriind 1-3

Krokgriind L6 K



NEDANSTAENDE FASTIGHETSAGARE FORETRADDES AV OI{BUD MED FULLI{AKT
(3)

Sillgraind 3

Sittgr€ind 8

Sillgriind 37

Sillgrilnd 49

Atgraind 1-

Algrdnd s

Algriind 7

Algriind l-3

Garngrtind 3

Garngriind 8

Krokgrdnd 6

Krokgriind 1-0

SUMMERING:

'Claes Jonsson (L/2)
vera Jonsson (1/2)
Ombud: Gunnar Sjostedt

Inger Arbman Smith (L/2)
Jorgen Snith (L/2)
Onbud: Anders Elgqvist

PZir Nilsson (L/2)
Ulrica Nilsson (L/2)
Ombud: Malte Nilsson

Staffan Hansson (1/I)
ombud: RoIf Julin

Lars Steen (L/2)
UlIa Steen (t/2)
Ombud: Christer Nilsson

Jan Ake Hagman (L/2)
Irene Hagman (L/2)
Ombud: Nils Olsson

Margareta Glav6 (L/L)
Ombud: Inga-Lisa Jagaeus

Gunnel Bunke (L/L)
ombud: Arne Medin

Elsa Konsberg (I/L)
Ombud: Torsten Starfelt

Hertha Bengtsson (L/1)
onbud Erik Ljung

Bengt Jansson (1/L\
Ombud: Gunilla Knafve-Soderstjerna

Eva Fredriksson (L/2)
Ake rredriksson (L/2)
Ombud: Gunnar Gustafsson

28 r6ster

l-O roster

kontant betalning

tAnefinansiering

L

K

K

K

L

for
for



GYLLER6DS
Sarnf ii I I i ghets f oreni ng

KaIlelse/Dagordning
Extrastdmma 2 1-989

Tid: Torsdagen 9 november kl 19:00

Plats: Molle Stationshus

Arenden: l-. Forteckning over ndrvarande medlemmar samt
justering rostliingd.' 2. Val av ordforande och sekreterare for
stdmman.

3. Val av tvA justeringsmdn-
4. Godkdnnande av kallelsen och dagordningen.
s. Tillalgg titl drsbudgeten.
6. Ovriga friigqr.
7. Tid och plats for protokolljustering.

Sanfiilliqheten har vid extrastdmma 1989-09-27 beslutat investera i
^. en parab5lanleiggning. Beslutet fattades med 1-5 jaroster mot 7 nej-

16ster.

Anlaiggningen bedomes kosta 25OO:- per fastighet eller tillsammans
182.500: -
Som Mats Strorngren redogjorde vid stdmman L989-O9-27, hade den
tillteinkte entreprenoren sagt, att man eventuellt m6ste gora en
viss f6rstiirkning av det befintliga linjeniitet. Detta om en
rniitning av signalerna til1 fastigheterna visade sig vara for
svaqa. Miitningen har f6rdrojts, men entreprenoren har bestilmt
lovat utfora denna under tiden fram tiII kommande extrastdmma.

I biista fall blir det ingen okad kostnad, i siimsta fall ToOz-
per fastighet.
Finansieringen av anliiggningen foresl-As ske med ett amorterings-

' 1An pi 3 6r.

Stiimman skall besluta om till€igg till drsbudgeten med kostnaden
for anliiggningen och finansieringen.

STYRELSEN

FULLMAKT

for att f6retraida rnig och utova min
rostriitt vid cyllerods Sanftillighetsforenings extrastdmma den 9
november l-989 -

( f astighetstigare ) ( fastighetsadress )



GYI.IJERODS SAMFAI.,I.TGHETSFORENTNG

Protokol-1 6ver Arsm6te i M511e stationshus 1990-03-28.

u2
u3
r4

lr5

r6

H7

De likvida tillgAnqarna 891231 pA r.92.465
enligt f6ljande:
* til-L paraboLprojekt
* ingAende saldo Fdrnyelsefond* sk6tsel samfAllighetsnark 1989* extra amorteringr av 14n..* avsAttning F6rnyelsefond

Summa

Saldo F6rnyelsefond 900101 btir sAledes

Nlrvarolappar samlades in f6r uppg6rande av n6rvarer
f6rteckning.

Nils OLsson valdes som ordf6rande f6r Arsm6tet.

Christer Nilsson val-des som sekreterare f6t Arsm6tet.

Att jSmte ordf6randen justera protokol-l 6ver Arsrn6tet
valdes Gunnar Sj6stedt och Esbj6rn Danielsson.

Arsnotet faststAllde dagordningten enligt kallelsen.

Arsmdtet godk6nde kalle}sen.

Styrelsens och revisorernas ber6ttelser var bilagda
kallelsen til1 &rsmdtet.

Kommentarer:

Kostnaden som redovisas under "sk6tsel antenn" under
1988 avser till st6rsta delen den upprustning av anL6qrg-
ningen som gjordes detta Ar; bl a bredbandsf6rstHrkare
och dansk TV2.

BetrAffande stormskada av TV-mast s& har samfdlligheten
betalat sjHlvrisken 1900:-, resterande regl-erades direkt
me1lan reparatdr och f6rs6kringsbolag.

LAn i Sparbanken SkAne har under 1989 minskat frAn
45.750:- ti11 24.500:-
Den amortering som skett framgAr inte av de redovisade
kostnaderna f6r L989. Amorteringen 6r inte upptagen som
en kostnad utan ligger i "Arets dverskott".

PA frAgan varf6r sanfElligheten har ett checkkonto
upplyste kassdren m6tet att checkkontot &r ett vanligt
bankkonto med checkar, Praktiskt och bra f6r kass6rens
arbete.

52 disponeras

. L54.000:00
5. 850:00

13.057:00
t2.7 50:00

5 .799:52

L92.456:52

L2 .659 :52

berSttelser.s/5sn6t.et godkAnde styrelsens och revisorernaw



u 8 Arsn6tet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

n 9 Arsm6tet besl6t att inget arvode skal-l utgA till
styrelse och revisorer f6r 1990.
Som traditionen bjuder avslutas 6ven i forts6ttningen
det Arliga styrelsearbetet med en god middag pe
restaurang.

E 10 Budget 1990.

Styrelsens budgetforslag diskuterades.
Den f6reslagna markskotseln omfattar:

sn6rojning
klippning hEckar, rosor
klippning grEs

- h6stst6dning
- vArstddning
- 6versyn, kontroLL lekplat.ser. smArre reparationer.
st6rre reparationer, utbyte av leknateriel ersAtts
av SanfAlligheten.

OvanstAende finns specificerat i 6verenskommelsen
med Tommy ,Jarnmark.

Arsndtet godkinde styrelsens budget.f6rstag f6r 1990.
Uttaxeringen blir al1tsA 750:- per fastighet.
I samband med budgetdiskussionen bes16t &rsn6tet, att
Arsavgiften skal1 vara betald senast den 30 naj 1990.
NAgon pAninnelse gr6res inte utan restlista upprHttas efter
nEmnda dag.

u 11 Val av styrelseordf6rande,

NiLs Olsson har undanbett siq ornval.
PA vaLberedningens f6rslag valdes Ake Andersson tiLL
styrelseordf6rande f6r 1990.

n t2 Val av styrelseledanoter.

Christer Nil-sson har undanbett sig omval-.
PA vaLberedningens f6rslag valdes Arne Medin som ny
styrelseledanot under 1990. tillika ny sekreterare.

PA valberedningens f6rslaqr omvaldes:
Valborg Bi11ow som styrelseledamot och kass6r under 1990,
Inga-l,isa ilagraeus som suppl-eant under 1990.

E 13 Val av revisor och revisorsuppleant.
PA valberedningens f6rslag valdes:
Cecil-ia Muntzing som ordinarie revisor under 1990,
K A Hansson som revisor-suppleant under 1990.

Et L4 Lennart Olsson och Erik Ljung valdes som valberedning
^under 1990.

.al

C\U



u15

nt5

uL7

Mats Str6ngren redogjorde f6r parabolprojektet.
Mats gick utforligt igenom den parabolinformation
som skriftligen skall distribueras nAgra dagar efter
Arsmdt.et.

Fortfarande AterstAr en del punkter och kostnader
innan slutredovisning kan ske, men som det ser ut idag
ligger kostnaderna v61 inom de 204.4O0 som 5r anslagrna.
M6tet besl6t att styrelsen fritt disponerar eventuellt
6verskott av de anslagna 204.400:-, exempelvis till en
sjunde satellitkanal.
Lennart O1sson informerade att M611e Byforening "liqger pA"
Sverigres Radio i Matn6 angiende den dAliga mottagningen av
TV2; f6rslag har J-agts om slavsHndare.

Mats avtackades med en applid for v51 utf6rt arbete i
parabol-pro j ektet .

Ovriga frigor.

llopedAkningen inom vArt bostadsonr&de diskuterades ingAende
och Livl-igt.

l{opedAkning pA griismattor och gr6nomr*den kan inte anses
som annat En skadeg6relse och vandalisering och ir
absolut f6rbiudet.
Mopedtkning pA gAng/cykelvdgar 6r ocks6 f6rbjudet.

Det Er m6tets f6rhoppning att samtliga fastighetsEgare
hjilps At sA att vi slipper skadegSrande och farl-ig
mopedAkning inon Gyller6dsomridet.

Avslutning.

Styrelse och m6tesdeltagare tackade varandra och m6tet
avslutades.

Christer Nilsson

Justeras:

Nils S O1sson

tokolLet:

Esbj6rn Danielsson
./ ..

Gunnar SS6stedt



GYIJLERODS SAMFAIILIGHETSFORENING

Nirvaroforteckninq Arsrndte i Mo11e stationshus t99O-03-28.

Esbj6rn Danielsson
Claes .I6nsson
Per Christiansson
Irennart Olsson
Gunnar Sj6stedt
Valborg Billow
Ebba Friberg
Nils S Olsson
Gunnar Gustafsson

Kerstin Nilsson
Christer Nilsson
Inga-Irisa o Sture *Iagaeus
Arne Medin
Stina o Malte Nilsson

Elisabeth o Gunnar Sddergren
Ulla Andersson
Erik Ljung
Robert HAnsson
rnqemar lrarsson

Stig Svensson
Kerstin o Fredrik l{ahlund
Anna Stina Ljung
Mats Str6mgren

Sillgrdnd 1
Sillgrind 3
Sillgr6nd 4
SillsrHnd 7
Si11gr5nd 11
Sillgrind L7
Sil1gr6nd 33
SiLlgrHnd 4L
Sillgr6nd 47

Algrlnd 2
AIgrEnd 8
AlgrAnd 11
AlgrHnd 12
AIgrHnd 13

GarngrHnd 4
Garngr6nd 9
Garngr&nd 10
Garngr6nd 11
Garngrdnd L9

KrokgrHnd L2
Krokgrind 13
KrokgrAnd t4
Krokgr8nd 15

( Fullnakt )

( FulLmakt )

(FulInakt )

( Ful,lnakt )

{Fullnakt )



GYLLER6DS
SAMFALLIG HETSF6RENI NG

Tid:

Plats:

Kallelse/Dagordning
(ordinarie stemma 1990)

Onsdagen den 28 mars kl 19.30

M6lle stationshus

Arenden: l. Uppgiirande av fiirteckning iiver ndrvarande medlemmar

2. Val av ordfdrande fiir stHmman.

3. Val av sekreterare fiir stHmman
4. Val av tv8 justeringsmdn.
5. DagordningensfaststHllande.
6. Godkdnnande av kallelsen.
7. Styrelsens och revisorernas berdttelser.
8. FrSga om ansvarsfrihet f6r styrelsen.
9. FaststHllande av arvode till styrelse och revisor.
10. Styrelsens budgetfdrslag fiir 1990.

11. Val av styrelseordfiirande.
12. Val av styrelseledamdter.
'13. Val av revisor och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Parabolanliiggning - fiirslag om ytterligare

satel l itkanaler.
1 6. Ovriga frSgor.
17. Avslutning

I\Ied viinlig hHlsning

G YLLE RODS SAMFALLIG HETSTI'NEHINC

Styrelsen

Har deltasit i Srsm6tet lq 10 - ob- 
"g

Namn

Namn

Tomt nr - -
AIl\d?eS,:
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Onsdagen den 'c7 rnars kl 19.30
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GYLLERODS
SAMFALLIGHETS
F6RENING

Molle 5-3-91

I den nyligen utskickade kallelsen till Arsstdmma med
samfdlligheten mAste i DAGORDNINGEN tillfogas en punkt:

10 A. Stadgedndring mm: Forslag till UnderhAlls- och
fornyelsefond.

a) Forslag tifl stadgedndring
b) Upprdttande av UnderhAlls- och

f ornyelseplan
c) Fondavsdttning 1991

Bakgrunden dr fdljande:

For vissa samfdllighetsfdreningar som fdrvaltar
gemensamhetsanldggningar av kommunalteknisk natur - bl a
grdnomrAden och liknande - har genom tilkigg i lagen om
fdrvaltning av samfdlligheter, SFL, fdreskrivits skyldighet att
avsitta medel i en s k UnderhAlls- och fdrnyelsefond.

Gyllerdds Samfdllighetsforening omfattas av denna lag och dr Alagd
att pA forsta foreningsstdmma efter den l juli 1990 besluta om
sAdana fordndringar i samfdllighetens stadgar som betingas av den
nya lagen.

KOMPLEMENT TILL DAGORDNING
VID ABSSTAMMA



Styrelsen foreslAr foljande:

a. I Samfdllighetens Stadgar, Paragraf 3, nu lydande

"Samfdlligheten skall fdrvaltas i enlighet med vad som vid
bildandet bestdmts om dess dndamAl ."

gdrs f6ljande tilldgg:

"F6r samfdttigheten skalt upprdttas och drligen revideras en
Underhdlls- och Fdrnyelseplan av vilken framg*r planerade
underhAlls- och fdrnyelsearbeten inom samfdllighetens

' kompetensomrdde. Planen skall utgdra grund fdr avsdttning
(liigst 6000 kr/dr) till siirskild Underh6lls- och
fornyelsefond."

baserat diirpA foreslA fondavsdttning i 1992 Ars utgifts- och
inkomststat.

c. For att uppfylla kravet pA fondavsdttning under innevarande Ar
fdreslAs, att den i budgetplanen for 1991 fdreslagna
avsdttningen pA 6000 kr avseende asfalteringsarbeten
formellt fors till samf6llighetens nya UnderhAlls- och
Fdrnyelsefond.

SryRELSEN
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! Protokoll fort vid Srsmote for Gyllerods Samfdllighetsforening
i MoIle Stationshus 92A324.

6662 Ordforande Ake Andersson h5lsade alla nHrvarande v5lkomna.

6672 Til-I ordforande for Arsmotet valdes Ake Andersson.

668: Til1 sekreterare for Arsmotet valdes Jan-Erik Persson.

669: Til1 att justera dagens protokoll RoIf Julin och K-A
Hansson.

6702 Arsmotet fastst5l-1de dagordningen enligt kallel-sen.

67Iz Arsmotet godkdnde ka1le1sen.

6722 Styrelsens verksamhetsraport godkdndes av Arsmotet.

673: Revisions berdttelsen godk5ndes av &rsmotet.

6742 Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

675: Arsmotet faststHl-Ide och godkdnde styrelsens forslag tiII
arvode L992 vilket blir samma som 1991.

6762 Budgetforslaget for L992 godkdndes av irsmotet.

677 z Medl-emsavgiften for L992 f oreslog styrelsen skulle bl-i
890:-. Detta godkdndes av &rsmotet.

6782 Ti11 ordforande for l-992 omval-des Ake Andersson.

679: Arsmotet omvalde foljande i styrelsen for 1992:
Sekreterare: Jan-Erik Persson.
Kassor: Gunnar Sodergren.
Suppleant: Anders Elgqvist.

.,^ 680: Ti11 revisor och revisorsuppleant for t.992 omvaldes
Cecilia Miintsinq och K-A Hansson.

681: TilI valberedning for l-992 omvaldes Sture Jageus och
Marianne Ju1in.

6822 "Fornyelse och Underh6l-Isplan for L992."
Den av styrelsen foreslagna fornyelse och underh&lIs-
planen for 1-992 godkdndes av Srsmotet.

683: "Forslag ti11 utbyggnad av omr6dets TV-anl5ggning:"
Mats Stromgren informerade om utbyggnad av omrAdets
TV-anlSggning for att passa til-I den sl-avs5ndare som
skall sHttas upp i HoganHs s5. att vi f&r b5ttre mo-
tagning pA Svenska TV2. Arsmotet godkdnde denna ut-
byggnad,



684: "Vdgforeningen i Molle"
Malte Nilsson informerade frAn Molle Vdgforenings 8rs-
mote.
Moll-e Vdgforening som st6r for skotslen av vira torg pA
omr8det,framforde genom Christer Nilsson att det for varje
torg skul-Ie utses en torgvdrd som viigforeningen skulle ha
kontakt med ndr det g511er skotslen av dessa.
Arsmotet besl-utade att de som bor vid torgen sj5lva ut-
ser en torgvdrd och medelar namnet pi denna personen tiIl
Chri-ster Nilsson.

685: "StadsplanefrAgor"
Mats Stromgren informerade om den nya bebyggelsen pA
stationsomridet .
En forfr&gan framkom fr&n de nArmast berorda husdgarna
pA eytlerods omrSdet,om inte samfdl.l-ighetsforeningen ti1l-
sammans med dem kunde gora en skrivel-se tiII kommunen och
protestera mot denna bebyggelse. Arsmotet beslutade att
sA skulle ske.

686: " Sklz1tnJ-ng av Gyllerodsinf art"
Arsmotet beslutade att inkopa en skylt med texten Gyllerod
som sdtts upp vid nedfarten ti11 GytlerodsomrAdet vid stora
vdgen.

687: "dvriga frigor"

a) Klotter har forekomrnit p3 v5ggar i omr5det.
Information i cirkulSr ti1l medl,emmarna om att de ska11
tala med sina barn om detta.

b) Sopbrdnning utomhus bor ej ske inom omrAdet.
Information i cirkuliir tilI medlemmarrra.

c) Vinterunderh6ll av
.A,rsmotet beslutade
i denna fr&gan vid

cykel och g8ngstigar i omr8det.
att styrelsen sjdlva f&r agera
behov.

688:

689:

"Avslutning"
DA ej mera fanns att behandla forklarade ordforande motet
avslutat.

Efter 6rsmotesforhandlingarna demonstrerade Margareta
Medin livrdddande Atgdrder, frHmst hjdrt-lungrdddning.
En demonstration som;uppskattades mycket av motesdel-
tagarna.

er

C)//,,.,'^

*t. Jurin

Vid protokollet..?_*_-)4 ,- { a'4+ I
/.lan-Erik Persson .

son . Ordf

'"*'"'ll;M



Ndi.rvaroforteckning vid GyIlerods
Arsmote 920324.

Esb jorn Daniel-sson.
Marianne o Rol-f Julin.
Anders Elgqvist.
Gunnar Sjostedt.
Erland Fridefl.
Ebba Friberg.
Nils Olsson.
Gunnar Gustafsson.
K-A. Hansson.
Cecilia Miintzing.
Kerstin Nilsson.
Sture Jageus.
Margareta Medin.
Mal-te NiIsson.
Jan-Erik Persson.
Gunnar Sodergren.
Torsten Starfelt.
U1Ia o Ake Andersson.
Erik Ljung.
Anna-Greta Svensson.
Ingemar Larsson.
Nils-Erik o Pippi Brodefl.
Ake Fredriksson.
Astrid o Stig Svensson.
Fredrik Wahlund.
Mats Stromgren.

Samf dl- I i ghets f orenings
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FuIlmakt.

Fullmakt.

Ful1makt.

Ful-l-makt

I.
5.
6.

11.
l_3.
33.
4I.
47.
49.
51.

2.
II:
L2.
16.
I.
4.
5.
9.

10.
12.
19.

5.
10.
L2.
13.
l_6.



Gyllertids

Bd.ste Gyllerddsbo!

Hzirmed kallas Du Ull ordinarie stamma med Gyllertids Samfaftghetsfdrening
tisdagen 2"4 mars L992 kl 1830 pA_ Stationshuset i Mdlle.
Program: Arsmdtesfdrhandlingar. Kaffe.

Darefier kommer Margaret|w Medin, Atgrdrld" 12, att demonstrera
Liurdhd.ande dtgdrder, frtimst hjart-Lun$Addrlleg. Demanstratianen dr tankt
att utgdra tntednirtgen pd en ffer omf,attonde Liurtiddningskurs, som
Margdretha g:user {edo tstder udren. intresserade kan passa pA fiLlfALLet att
c:runfrLc- sig direkt tiLl Margarethn wtder kudllen eller sennre.

DAGORDTVIIVG
ftir ftirhandllngarna:

Stdmman 6ppnas. Uppg6rande av fOrteclartng 6ver nAwarande medlsrrmar.
Val av ordfdrande, sekreterare och tvAJusteringsmin fOr st&mman'
FaststAllande av dagordrung.
GodkAnnande av kallelsen.
Styrelsens verksamhetsrapport
Revisionsberflttelse.
Ansvarsfrihet fdr styrelsen.
Awode till styrelse och revisor.
Budgetf6rslag fOr 1 992.
Godk6nnande av medlemsavgift 1992.
Val av styrelseordf6rande.
Val av styrelseledamOter: Sekreterare. kass0r, I suppleant.
Val av revlsor och revisorssuppleant.
Val av valberedning.
F6rslag tilt fdrnyelse / underhA.llsplan f6r SamfAlllgheten.
Parabolanltggnlngen - fOrslag om ytterligare utbyggnad. Mats Str0rn$ren.
Ev synpunkter/rapporter frln Samfallghetens Errpertrld :

AJ Koiltakt m v5gfdrentngen Christer Nllsson
,itv&t ind medlemsskap i vdgfOreningen Malte Nilsson
ZlKontakt med lantrn6ten/stadgar Per Chrlsttansson
4stadsplanefrAgor SilgPaulsson, MaGstr0mgren
f SamfaUlghets roll o slryldtghet Nlls Olsson
fSt<yttning av Gyller6dstnfart Lennart Olsson
Ovrfga frAgor
Avslutntng

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
tt.
t2.
r3.
t4.
15.
16.
17.

18.
19.

Med va.nlig hAlsning
STYRELSEN



*r-' Protokoll fort vid 6rsmote for Gyllerods SamfAllighetsforening i MoIIe

Stationshus 930323.

6742 Ordforande Ake Andersson hHlsade samtliga viilkornna til1 Arsmctet.

675: Til-t ordforande for Srsmctet valdes sittande Ake Andersson.

676: TiIl sel<reterare for &rsnotet valdes sittande Jan-ki-k Persson.

677: TLLL att justera dagens protokoll utsAgs Erik Ljung och Stig Svensson.

678: Arsmotet faststdllde dagordningen enligrt kal-Ie1sen.

679: Arsrnctet godkdnde kallelsen till- Srsnrotet.

680: Styrelsens verksamhetsraport for 1-.992 godkdndes av S.rsnrrctet.

681: Revisions berdttel-sen godk5ndes av Arsnrrtet.

682: Arsnctet beviljade styrel-sen ansvarsfrihet.

683: Arsnntet besl-utade att arvodet ti1l styrefsen och revisor blir oforHndrat.

684: Det av styrelsen framlagda budgetforslaget for l-993 godkdndes av Arsmrtet.

685: fusnrotet beslutade att nredlenrsavgiften for 1993 bl-ir oforS.ndrat 890:-/hus.

686: Mats Strorngren informerade Arsnrrtet crn omr&dets pa.rabolanldggrning.

a) angAende styrelsens enketforfr&gan til1 redlennnarna on vi skulle ldgga

in flera kanaler i omr6dets W-anliiggning blev svaret overvdgande nej.

b) Ang&ende uppsdttning av en slavs5ndare pi vattentornet i Hogan5s,vj-1ket

skul-le ge oss bittre bild pa TV2, har pA grund av vissa cmstdndigheter
bl-ivit fordrojt.

687: Raporter fr8n SamfAllighetens e>pertr6d:

a) Malte Nilsson infornerade fran Vegforeningen.

b) laats Stromgren informerade om den nya bebyggelsen 5€ StationsomrS.det.

c) Nils Olsson informerade om SamfHllighetens ro11 o skyldighet.
d) Ake Andersson och C'oran Christensson informerade crn uppsnyggningen av

gamla Bang6rdsomr5det .

688: Nya fr5gor:
a) Fredrik Wahh:nd onskade fort5tning av bebyggelsen trf onrS.det genom

byggnation pi eroningen och norra lekplatsen. Fr6gan bordlades tills-
vidare av Srsnrotet.

b) Nits Ol-sson framforde ett onskemAl crn att de fonderade nedlen snarast
skulle anvAndas for forh5.ttringar p& ornr6det.



689: TilI ordforande for 1993 onvalde Arsnotet Ake Andersson

690: Till ovriga styrelseledamoter for l-993 valde Srsmotet foljande:
Sel<reterare: Anders Elgkvist. lr,tlzval

Kassor: Gunnar Scllergren. Owal
Supl: Astrid Svensson. Nlzval

69I: Ti11 Revisor och Revisorsupl for 1993 ormralde irsnctet Cecilia Mtintsing

och Anna-Creta Svensson

6922 TILL valberedning for 1994 ormzalde Arsnctet Sture Jageus och Marianne

Ju]in.

693: Ouriga Frigor:

a) lrlats Stronqiren framforde ett onskernAl crn att omr6dets rosenragusa

v5xtlighet skulle klippa.s ner ordentligt. Arsmotet fann det svirt. att
besluta i denna friga dA vissa husSgare vil-l ha den hog och andra den

169. Beslut fattades att varje husSgare sjdlva beslutar i denna fr&ga.

b) tvlats Strcxngren framforde till Srsmotet att varje hus5gare bor kontrol-
lera sj-na ventilationsskorstena (Overdelen) aA ae borjar bli upprostade.

Orn de vid en storm skulle fa1la ned pa en bil- kan hus8garen bli skade-

standskyldig.

c) Sekreteraren Jan-Erik Persson som avsagt sig ormral avtackades ned blo-
nlcr.

694: D3, ej mera fanns att behandla forklarade ordforande nurtet avslutat.

Vid protokollet
A

'rv.- -7t4,./. C/---
Jan-Erik Persson

Sekreterare

J-usteras:

J .i \-- rl
I lll<

Aka anaeisp&-
\...

'ff-u'
Erik Ljuns/. 

/

//
2''' )

Stjd Svensson.nrz:lf



NArvaroforteckning vid Gyllerods

Marianne o RoIf Julin.
Anders Elgkvist.
Gunnar Sjostedt.
Nil-s Ol-sson.

Bjorn PAlsson.

Margareta Glav&.

Sture Jageus.

f4alte Nilsson.
Jan-Erik Persson.

Ake Andersson.

Erik Ljung.
Anna{reta Svensson.

Goran Christenson.
Nils Erik Brodefi.

Astrid o Stig Svensson.

Fredrik Wahlund.

I{,ats Strorgren.

Srsnrcte 930323:

Sillgrdnd 5.
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-'- 11.
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Algrdnd 6.
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-"- 10.

-'- L2.
_'_ l_5.

Krrokgrdnd 5.
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Gyllertids

I{ALLELS^E
Bd,ste Gyllerodsbo!

Hdrmed kallas Du till ordinarie stiimma med Gyllerdds Samfailllghetsforening
tisdagen 2.3 mars 1993 kl 1830 pA StaUonshuset i Molle.
Program : Arsm6tesfCIrhandlingar. Kaffe.

DAGORD]VI]VG
ftir ftirhardllngarna:

StAmman 6ppnas. Uppg0rande av f6rteckning 6ver ninrarande medlemmar.
VaI av ordf6rande, sekreterare och tv{JusteringsmAn fdr stAmman.
Faststillande av dagordntng.
GodkAnnande av kallelsen.
Styrelsens verksamh etsrapp ort (bifogas).
Kassa- och RevisionsberAttelse (bifogas).
Ansvarsfrihet f6r styrelsen f6r f992.
Arvode ull styrelse och revlsor (fdrslag: Of0r6.ndrat).
Budgetfdrslag f6r 1993 (bifogas).

Gd.llande investerlngsplan btfogas.
Godkdnnande av medlemsavglft 1993 (fdrslag: Of6rAndrad).
Parabolanlrqgntngen - fOrslag om ytterllgare utbyggnad. Mats Str6mgren.
EV synpunkter/rapp orter frAn Samf{lltghetens DxpertrAd :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

lo.
11.
t2.

14.
15.
r6.
t7.
18.
19.

Kontakt m vdgf6renlngen
VArt ind medlemsskap t v6gf6renlngen
Kontalrt med lantmAterl/stadgar
Stadsplanefrdgor
Samfalltghets roll o slryldighet
Slryltntng av Gyllerddslnfart
Ba4gArdsu pp snyggdngen

ArrmAlda nya frAgor:
F6rtAtning av omrAdet, bebyggelse av Gr6nnlngen och lelrplats mm,

Fredrtk Wahlund
Hur anvdnda fonderade medel? Ntls S Olsson
Olaga avslgutning av fyrverkerlpJiser. Blrgltta Tfngvall
F6rnyelse av frys/}ryI, spisar. el-element - samkdp? Cunnar S6dergren

Val av styrelseordforande. Valberedn ordf Sture Jageus
Val av styrelseledamdter: Sekrelerare. kass6r. I suppleant.
Val av rerrisor och revisorssuppleant.
lal av va-lberednlng (fdrslag: Omval)
Ovriga frAgor
Avslutnlng

Med vlnltg hflsnfng
STYRELSEN

Chrlster Nilsson
Malte Ntlsson
Per ChrlsUansson
Mats Str6mgren
F.ltls Olsson
Ixnnart Olsson
G6ran Chrtstenson

13.



Protokoll fiirt virl trsnSte fdr Gvlleriids Sa,nfiilliehetsfiirening i M6l1e
Sta*l-onehus d.en 22 nars 1994.

7152 0rctfdrand.e .hce And.ersson hiilsade aIla viiLkomna och fiirklaracle 6rs-
nijtet 6ppnat, Neirvarand.e ned.lenmar red.ovisas i biLagda fbrteckning'
3ilaga 1.

716t TiIl ordfdrande fdr Srsndtet valdes .Eke Andersson.

717 t [i11 sekreterare fiir &rsmbtet va].d.es And.ero Elgqvist.

71Bt Til1 justeringsmdn fijr clagene protokol.I vaLcies Sture Jagaeus och
Gdran Christenson.

7J9: .Ersntitet faststiillate dagorclningen enLigt kalleLsen.

?40: .Ersntitet god.kiinde kaLleLsen.

?41: lrsrniitet goclkiind.e styrelsens verksa"nhetsrapport fdr 1995.

742: .fi"rsndtet godkiincle kassa- oeh revisionsbertittelsen t6r 1991.

f{J: .lrsniitet beviljad.e sfyrelsen anevarsfrihet ftu 1991.

744t 0f6riind.rat arvod.e utgtr tiL1 styrelse och revisor.

745: "lrsnbtet faststSllde och godkdncle styrelseng fdrslag ti1l bud.get
f'dr 1994.

746r .Ersniitet godkiinde styrelsens fdrglag tiLl ned.Lensavgift (750:-tr)
t'6t 1994.

747: NSeon ny se,ndare ftjr fV-nottagnlng i M63.Le har linnu ej byg:gts,

748: Pdreningens expertr&<L informerade om fiilJandeI

- Det 8rLiga komnunaLa bid.raget till Mijl-Ie Veigfiirening tir blyg-
sannna 5000:- kronor. Anclra konmuner iin Eiigands Konmun iir l fle-
ra fall mera generiSsa. Det finns konmuner som svarar fijr slna
viigfiireningars aLla kostnader.
I{6L1e Yiigfiirening bdr tlllsa.mnans med vdgfdreningarrra i andra
konnr:ndelar ta upp blclragefr&gan med Hdganlis Komnun.

- Ftjreningens genensanhetsanl-liggningar (grdnomr&d.en, gtnryiigar,
lekpLatser m.m. ) ar Aonnunaliigd mark.

- I Hbgend,s konmunalfuLlmiiktige finns en motlon om att Konmunen
skaLL dverta skijtseln av gemeneanhetsanJ.ii.ggningar arr d.en typ
vi har pt Gylleriid..

- Skylten GYLI,EROI via infarten tilI omr&d.et kostacle 1)00:- kr.
Syv?irr skyns skylten sonmartid av veg:etationenr vilket kan
stdra trafiken oeh ftjrseimra trafiksdkerheten. YEigf6rvaltningen
bar lovat att hbja skylten.

- Setriiffand.e, bang&rdsuppsnyggningen har inget hdrts fr&n Kon-
IaIIIIQII.



749t Tl11&ten hastighet inom Gyllerdd ii,r !O m/h, som av ntnga uppfattas
vara en fdr hdg ti1L&ten hastighet. Red.an tr 1979 var frtgan uppe.
En anstikan om att ft sdi,nka tten till&tna hastigbeten ti11 ,0 t n/tt
avelogs d&. Frd,gan tas upp meci Mijlle Viigfiirening.

750 r Valbareilnlngens ord,fUrande franh61l att d.et krb]vs en fra,nfijrh&11-
ning vid val av styrelse. Sknl1e hela styrelsen avg& santiclig,t fdr-
lorar ma,n kontimriteten i styrelsearbetet. &itnpligt ?ir att 1 - 2
styre"lsened.lenmar ers5tts varje g&ng.
Nuva:rand.e ordfdrande och kassdr har nedd.elat att cle inte stg,r till
fdrfogande fdr Ez 1))J.

751t tilL ordf6rancle fdr 1994 omvaldes "B,ke And.ersson.

?52: .Ersndtet onvalde f6Ljande i styreLsen t6r 19942

Sekreterare: And.ers Elgqvist
Kass6rr Gunnar Sbd.ergren
Suppleant: Astrid. Svensson

757t TlLL revisor oeh revisorsuppleant fdr 1))Q omvalde &rsn6tet
Cesilia Mfintzing resB. Anna-Greta Svensson,,

7542 Till valberedning f6r 1994 onvaldes Sture Jagaeus osh Marianne Julin.

755 z Orclftjrand.en fdrklara.d.e &rsn6tet avslutat.

Yid protokollet

Jugteras:

,J-_

W./tm.,,ilr;?hta
Gdran Christensonx"-

,6t"'*4r,#
A:rd.ers Elgqvist, Sekr.



SILAGA 1

Nii-Tvarande vid. GvlLer6(tg Sa,nfiillishetsfdrelrfnss trslLii-Le ,1994:l8J-22

\

EsbJiirn lani,e1ss:on

Per Christiansson

Marianne o Rolf Julln

Saina o AncLers Elgqvist

lennart 0hlseon

Sbba Friberg

l{ile OLseon

Gunner Gustafggon

Cecilia I'fintring

Mar$ta o Irennie Jansg:on

CIhrister NLlseon

Sture Jageeue

Ei.redtta [5ingrraL1

Gunna,r S6tl.ergren

KJeLi- Irarsg.on

.[ne.ano.ersson

Erik LJung

Gdran Christenson

Ptppt 3rod.Cn

Aetrial o $tfu Svensson

Frecbeik WaJrluntl
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Gylleriide

T{ALLELS^E
Bd.ste Gyllerddsbol

Hzirmed kallas Du tlll ordinarie stAmma med Gyllerdds Samfiilltghetsfdrening
tisdagen 22 marF 1994 kl 19OO pA Station-shuset i Mdlle.

-Program : Arsmdtesforhandlrrgar. Kaffe. Information om kostnader och
fdrutsiittningar for utbyte av radiatorer och varmvattenberedare -,repr for
moJliga entrlprenorer iOsterberg & Bengtsson resp Kulla-El) redogor.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ro.
11.
t2.

I3.
t4.
15.
r6.
17.
18.
r9.

Stlmman 6ppnas. UppgOrande av fOrteclmtng Over nAnrarande medlernrnar.
Val av ordf6rande, seketerare och tvAJusteringsmtrn f6r stdnman.
Faststdllande av dagordning.
GodkAnnande av kallsl5gn.
Styrelsens verksamhetsrapport (bifogas).
Kassa- och Revlsionsberlttelse {bfogas).
Ansrarsfrlhet f6r styrelsen f6r 1993.
Anrode tlll styrelse och revlsor (f6rslag: OfdrAndrat).
Budgetf6rslag fdr 1994 (blfogas).

Gillande tnvesterlngsplan btfogas.
GodkAnnande av medlemsavglft 1994 (f6rslag: Sdnkntng till 750 kr).
ParabolanlSggnlngen - status och erforderllga Atgirder. Mats Str6mgren.
Ev synpunH.erlrapporter frAn Samfellgbetens ExpertrAd:

Kontakt m vi.gfOrenlngen Chrlster Nllsson
Vert fnd medlemsskap t vlgfdrentngen Malte Nllsson
Agandestatus - dger vt samfafigbeten? Per ChrlsUtulsson
StadsplanefrAgor Mats Str0mgren
Sarnfalghets roll o skyldrghet Nlls Olsson
Sliyltnfng av Gyllerddslnfart, slutrap. lennart Olsson
Banvallsuppsnyggningen G6ran Chrlstenson

Anmilda nya frAgor
Val av styrelseordfOrande. ValbeledncrdfSh:reJagzus
Val av styrelseledarn6ter: Selireterare, kess[1, I suppleant.
Val av revlsor oeh revisorssuppleant.
Val av valberednlng (fdrslag: Omval)
Ovrtga frAgor
Avslutning

Med vinllg hafsnhg
STYREI,SEN

Nlwarande vld ArsstArmtan 1994:

Namn: Gatuadress: ................

DAGORD]VINT
ftir ftirhandfinglarna:

/lilmnas tlll selreteraren pA stamman/



Protqlcol]. Siirt vi$ &r.sniite .fiir- Gy*Ilgr.iidF Sa^qgA]lls'trgts_fii_renin$ i M611e
Stationshus_d.en 2 7 m?.r-E_ -.1 295.

781: Ordfiiranae .Eke And.ersson hdlsade aLj.a vH,lkomna och fdrklarade 5rs-
ndtet bppnat. Niirvarand.e ned.lemmar redovisas i bilagda fdrteckning,
35.1aga 1.

784t T111 ord.fdrande fijr E,rsrnijtet valdes 8,ke And.ersson.

785: fill sekreterare fdr &rsmijtet valdes Anders Elgqvist.

7B6t Till justeringsnH,n ftjr d.agens protokoll valdes Sture Jaga,eus och
Gdran Christenson.

787: .[.rsmdtet faststiilld.e clagordningen enllgt kalJ.elsen.

78Br lrsniitet godkiind.e kalleIsen.

7B9r .Ersmiitet godkii,nd,e styreJ.sens verksa.nhetsrapport fdr 1994.

790: .E,rsnijtet godktind.e kassa- och revlsionsberli,ttelsen fdy 1994.

791 : .[,rsn6tet beviljade styrelsen ansvarsfrihet f'6t 1994,

792t Ofdr?indrat arvod.e utg6r til1 styrelse och revisor.

l)Jz l:lsndtet faststdLl"de och gocikiind.e styrelsens fdrslag till budget
tdv 1995.

794: .&rsn6tet godk5nde styrelsens fbrslag tiL1 nedlemsavgift (T5O:-tr)
t6r 1995.

7952 Ord.fdranden inforrnerade 0n att fdreningens parabolantenn fungerar
i stort sett tiLlfredsstEillande. N8,gra alcuta &tgiirder behdvs inte.
Dook finns i TY 2- bllden en svart 1lnje.

Enligt n&ngas uppfattning har d.en nya slavsdnd.aren ned.fijrt biittre
nottagningsfdrhtlland.en p6 Gy13.er6d..

795r Miille Viigfdreni.ng har blivit mera aktiv iin tidiga,re p& Gylleriids-
onr&d.et bl.a. har man und.er senvintern hainlat piltriid.en pa gatu-
marken.

Ett argunent f6r att rlen loka1a vElgfdreningen skall best5 tir att
d.en lokala vtigf6reningen agerar snabbt ned. ttgd,rd.er t.ex. ned.
sni5ri! jning.

Stad.splanen fijr stationsomrtd.et i i{ijlle har dverklagats till
hdgsta instans av Gyller6ds Sanfiillighetsfdrening m.fl. jlrendet
Iigger nu hos regeringen.

En sa.mf:lllighetsf6reni.ng kan sdka bid.rag ti1l sin verksamhet hos
sin konmun. Ett konnunalt bid.rag nedfdr sannolikt att fdreningen
avhiinder sig bestHmnand.erd,tten 6ver si.na gemensamhetsanlii,ggningar.
$tyrelsen fick i uppd.rag att studera fr&gan.



Edganiis Komnun har i brev frEn Gy11er6ds Sa^nfiillighetsfdrenlng
p&nints on 16ftet att snygga upp bang8,rdsonr&det. Styrelsen fick
i uppd.rag att arbeta vidare necl frtgan.

797 t Ti1l ordf6rand.e fdr 1j)J va:.d.es Per Christiansson och tiLl sekre-
terare omvaldes Anders Elgqvist. TtIl ny kassdr valdes TorbJ6rn
Kjell och till suppleant omvaldes Astrid Svenss,on.

len nya styrelsens aclresser och telefonnummer H,r:

042-547711

o42-147510

a42-14750o

o42-347610

Ordfdrande

Sekreterare

Kassdr

Buppleant

Per Christiansson
Silleritnd 4

And.ers Elgqvist
Sillgrli.nd 5

Torbjiirn ICjALl
KrokgrFind B

Astrid. Svensson
Krokgriind. 12

798t TilI revisor fdr 1995 onvaldes Cecilia Ivfiintzing och til1 ny re-
visorsuppleant vald.es Inger Arbman Snith.

7992 Till valberedning fi5r 1995 omvaldes $ture Jagaeus och Marlanne
Julin.

BO0: Tld"ningstjiinst har med ord.fijrand.en diskuterat parkerings:rrti.nerna
pA ornr&det nattetid.. Mtnga bilar st&r parkerad.e framfijr brevl&cior-
t&s vilket hj.nd.rar tid.ningsbud.en. Arsmdtet uttryckte en rekomyten-
ilation till a1la medlemmar att inte parkera p& gatan. Gatuparke-
ring kan vara hind.rand.e Sven fdr utryckningsford.on.

Den nye kassijren Torbj6rn KJel1 har hos taxeri-ngsnynd.igheten
bverklaga,t taxeringsvdird.et p& sin fastighet. Enligt ett pilotfaLL
p& annat heIl i landet kan ett nedlenskap i en sanfiillighetsfdre-
ning motivera siinkt taxeringsv?irde.

En ny fijrteckning 6ver fastighetsiigarna p5 Gyllerijdsonr5det tas
fran und.er h6sten.

Den avg&end.e styrelseord.fijranden .[,te .l.ndersson och avgtend.e kas-
sdren Gunnar Siid.ergren avtackad.es med. blommor och va:ma ord f6r
flerSrigt utomortientligt v?i1 utfdrt styrelsearbete,

801 : 0rdfiirand.en fdrklarade &rsniitet avslutat.

And.ersson Jagaeus i Gdran Chrietenson



BITAGA 1

llerdds Samfiilli

Bo HolmEva Abrahamsson o

Per Christiansson

Rolf Julin

Anders Elgqvist

Irennart 0hLsson

Nils Oleson

Gunnar Gustafsson

Margareta Glavt

Sture Jagaeus

Malte Nilsson

Gunllla Klang

Gunnar Siid.ergren

.6,tce .A,nd.ersson

Erik Ljung

$i1J-griind

.E tg?ana

GarngrElnd.

Krokgrdnd

2

4

5

6

7

41

47

I

11

15

2

4

9

10

15

12

Gdran Christenson

Astrid o Stig Svensson



Gylleriids
Samfiilllgbetsftirenl n g

I{ALLELSE
Biiste Gyllerddsbol

Hiirmed kailas Du till ordinarie stS.mma med Gyllerods Samfaillighetsforening
*atra"gen 27 mars 1995 kl 19OO pa SQugnshuset i M6lle.

dogram: Arsmotesfdrhandlirigar. Kaffe. Information om villa-
hemfdrsiikringar.

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
r0.
11.
t2.

Stlmmal 6ppnas. Uppg6rande av f6rteckntng Ovelninrarande medlenunar.
Val av ordfOiinde, se-kreterare och tvAJustertngsmin fdr stdmman.
Faststillande av dagordnlng.
Godkinnande av kallelsen.
Styrelsens verksarnhetsrapport_{bfogas).
fissa_ och Revtsionsberittelse (bifogas).
Ansvarsfrihet fdr sVrelsen f6r 1994.
Anrode Ull styrelse och revtsor (f6rslag: Of6rindrat).
Budgetfdrslag fdr 1995 (blfogasl.
God[ennand-e av medlemsavglft 1995 (f6rslag: of6rindrat 750 lg.).

Parabolarrliggntngien - statuJ och erforderliga itgtrrder. - - Mats Str6mgren.
Ev synpunliEr/rapporter frAn Samfdlltghetens E:rpertrAd:- kontakt m v^agf6renfngen - Chrlster Ntlsson

Vert 111d medlEmskapl vlgf6renrngen Malte Nilsson
stadsplanefragor Mats stromgren
Sarnfal[ghets ioll o skyldighet Ntls Olsson

f3. Banvallsuppsnyggnrngen
14. Val av ny styrelse Valberedn ordf Sture Jageus

Val av styrelseordf6rande
(Nuy harindanbett omval, som ny ordf6rande f6reslAs Per Chrtsuansson , Sillgr6nd 4)

Val av sekreterare
Val av kass6r (nuv har undarrbett omval, som ny kass6r f6reslAs TorbJ6rn KJill,
I{rolgrand 8)
Val av I suppleant.

f 5. Val av revlsor och rwtsorssuppleant.
16. Val av valberednlng (styrelsens f6rslag: Onwal)
L7. Ovrtga frAgor
18. Avslutnlng

Medvdnltg habrllng
STYRELSEN

Ninrarande vld Arsstdmman 1995:

Narnn: Gatuadress:......"""""

ftir fdrhandltngarna:

/hmnas Ull seheterar€n pA stimman/



Protokoll f6rt vid Srsm6te fdr Gy1ler69s Samfdllighetsfdrening

8262 Ordf6rande Per Christiansson hiil.sade samtl-iga viilkomna och
f6rkl-arade Srsmdtet dppnat. N6rvarande medl.emmar redovisas
i bilagda fdrteckninE, Bil-aga 1.

827 2 Ti11 ordfdrande fdr Srsmdtet vaJ.des Per ChnLstiansson.

828: TilI sekreterare fdr Srsmdtet valdes Anders El-gqvist.

8292 Til-1 justeringsmiin fdr dagens protokoll valdes Sture Jagaeus
och Christer Nil-sson.

830: Arsmotet faststiillde dagordningen enligt kall-elsen.

831 : Arsmdtet godkiinde kalleIsen.

8322 Arsmdtet godkiinde styrel.sens verksamhetsrapport f6r 1995.

833: Arsmotet godkdnde kassa- och revisionsberZittel-sen for 1995.

834: Arsmdtet beviljade stynelsen ansvarsf ihet fdr 1995.

835: Arsm6tet besl-utade att arvoden inte skal-l" utg6 till styrel-se-
medlemmar och nevisorer.

836: Styrelsens fdrslag till- Stgilrder 5 6r fnamit god.kiindes av
6rsm6tet.

837: Efter diskussion faststiillde 6rsm6tet styrelsens budget-
fdrslag (25 000:-) ti11 restaurering av asfaltytor. Vi-dare
antog Srsm6tet Mats Stndmgrens budgetfdrsl-ag, Alternativ 2,
om TV-utbudet p3 omrSdet.

Valet av TV-utbud j-nnebdr att kostnaden per fastighet och 3r
i styrelsens budgetf6rslag - Til-Ldggsbudget Nr 1 - hdjs frin
500:- till 600:- knonor.

Fdrslaget til-I Till5ggsbudget wr 2 utg&r i sin hel-het.

Ake Andersson fdreslog att av fonderade medel utnyttja
10 000:- kronor fdr Skdtsel av TV-antenn ochl 25 000:- kro-
nor fdr Renovering av asfal.tytor. Arsm6tet godklinde och
faststtiLlde Ake Anderssons fdrsl-ag.

Genom att utnyttja de fonderade medl-en kan Srsavgiften per
fastighet siinkas fr6n 1350:- kronor enl.igt styrelsens fdr-
slag ti1L 900:- kronor.

I ovrigt faststdl,ldes budgeten i enl.ighet med styrelsens
fdrslag.

838: Besluten i fdregiende
fastighet f6r 1996 iir
titl betai-ning den 31

paragraf innebdr att Srsavgiften per
1'500 :- kronor. Arsavgiften f6rfal1er
maj 1'996.



839: TiIl ordfdrande f6r 1996 omval-des Per Christiansson och ti1L
kassdr omvaldes Torbjdrn Kjel-I-. Ti11- ny sekreterare valdes
Tomas Dreilick och till_ ny suppleant Inger Bring.
Den nya styrelsens adresser och tel_efonnummer iir:

Ordfdrande

Sekreterare

Kassdr

Suppl-eant

Per Christiansson
Si1-l-griind 4
260 42 M61.1.e

Tomas DreiLick
Krokgriind 11
264 42 M6l-1e

Torbj6rn KjH.11
Krokgriind 8
260 42 M6l-l-e

Inger Bring
A1-grlind 2
26A 42 M61Le

042-3477 33

042-347050

442-347 600

442-347 444

840: TilI. revisor fdr 1996 omval.des CeciLia Miintzing och till ny
revisorsuppl-eant valdes Britt M6l-1er.

841: Til]- valberedning fdr 1996 omvaldes sture Jagaeus och
Marianne Ju1in.

842: Dagens protokol.l- skal-]- justeras tisdagen den 9 april 1996
k]- 19.00 hos Per Christiansson, Sill"gr5nd 4. protokoLlet
finns tiII-giingligt p3 samma aclress clen 10 april_ 1.996.

843: Avg6ende sekreterare - Anders El.gqvist - och suppleant -Astrid Svensson - avt,ackades med blommor och varma ord.

8442 Ordfdranden fdrkl-arade Srsmdtet avslutat.

Justeras:

ft,
Per Chris l_an

.z'^ I

,/ ll' 11lJ',^tq
Chnister Ni

,J,
7ffi
,1/,UL

l-sson



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Ndrvarolistan fdr irsmotet .t.?.?.(.... saknas.



KALLELSE

Bliste Gyllerodsbo !

Du kallas hlirmed till ordinarie stiimma
fdreningr torsdagen den 28 mans 1'996 k1
Ir[61-]-e.

med Gyllerdds Samfiill-ighets-
19.00 pe Stationshuset i

Program: Arsm6te. Kaffe.

Dagordning

1. Stilmman dppnas. Uppg6rande av ndrvarolista.
2. Val av ordf6rande, sekreterare och tv5 justeringsmlin f6r stiim-

man.
3. Faststiill-ande av dagordning.
4. Godkd.nnande av kall-elsen.
5. Styrelsens verksamhetsberiittelse. (Bifogas) .
6. Kassa_ och Revisionsberzittel.se. (eifogas) .
7. Ansvarsfrihet f6r styrelsen fdr 1995.
8. Arvode tiIl- styrelse och. revisor. (pdrsl-ag: Inget arvode utgir).
9. Styrelsens f6rsl.ag till- &tgiirder 1996 och 5 5r fram&t. (Bifogas).

10. Budgetf6rslag och f6rslag til-1 debiteringsl2ingd fbr 1996. (Bifo-
gas).

11 . MeClemsavgift for 1 996.
12. VaI av ny stlzrelse.

Va\ av styrelseordfdnande.
VaL av styrelsesuppleant.

1 3. Va1 av revisor och revisorsuppl,eant.
14. Val av valberedning.
15. dvriga fr:6gor.
15. Tid och pl.ats fdr tiLlgdngl.igh6l-l.ande av stiimmoprotokoll-et.

(Kopior av protokol-l.et lcommer att utsiindas under april minad) .
17. Avslutninq.

Med viinlig hiilaning.

Styrelsen

Nitrvarande vid Snsstiirnman 1.996.

/Avs'ktljes oc! lZimnas tilt sekneteraren vid stiimrnan/



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING
Org.nr 716406-6073

c/o Dreilick, Krokgriind 11,260 42 Mtille

Protokoll ft)rt vid frrsmdte ft)r Gvllerdds Samftilliehetsftirenine 970313

$ 876:

$ 877:

$ 878:

$ 87e:

$ 880:

$ 881;

$ 882:

$ 883;

$ 88/:

$ 885:

Ordfiirande Per Christiansson hiilsade samtliga vtilkomnu och fdrklarade
drsmdtet 6ppnat. Niirvarande medlemmar red. i bil 1.

Till ordft)randeldr drsmdtet valdes Per Christiunsson.
Till sekreterareJbr drsmdtet valdes Tomas Dreilick.
Till justeringsmiin jbr dagens protokoll valdes Astrid Svensson
och Gunnar Gustafsson.

Arsmdtet faststiiltde dagordningen enligt kallelsen.

Arsmdtet godktinde kallelsen.

Arsmdtet godkdnde sfitrelsens verksamhetsrapport fi)r 1 99 6.

Arsmhtet godkiinde kassa- & revisionsberdttelsen fi)r 1 99 6.

Ar s mii t et b ev ilj ade sty r els e n an sv arsfrih et fi)r I 9 9 6.

Arsmdtet beslutade att arvoden ej skall utgd till styrelsemedlemmar & revisorer.

Styrelsensfi)rslag tillfi)rnyelse- & dtgiirdsplanJiir 1998-2002 diskuterades och
drsmiitet besldt om omrdstning. Arsmiitet godktinde styrelsens Jbrslag.
Fredrik llahlund reserverade sig enl bil 2.

Kanalutbudet diskuterades. Dd det inom omrddetJinns mdnga go$intresserade

fi)reslog bla Sture fagaeus utt man skalle byta ut ndgra av de befintliga kanalerna
mot tex TV 6 & Super Sport, diir man idag siinder mycket golf. Detfanns civen

synpunkter pd andra kanaler tex MTVfi)r de yngre boende.
Bengt Bringfi)reslog en enkdtfdr attfd veta vsd de boende harfiir synpunkter.
Ordfi)rande pdpekade att drsmdtet dr tillfi)r att alla som dnskar skallfd mdjlighet att
ha synpunkter. Efter en ldngreftirklaring av Mats Strdmgren diir hun bla lafram att
investeringenfor g!.ny kanal skulle vara 16.200:00 men att man tex bara skulle
tjiina ca 100:00 kr pd att ta bort ndgon av de Tyska kanalerna genomfiirdes
ytterligare en omrdstning. Mats Stri)mgrenft)rklarade ocksd att de olika kanalernas
utbudft)riindras sd snabbt att det bdsta siittetft)r intresserade iir att skaffa sig en

egen villaparabol - iiven TV 6 kriiver dock en MAC dekoder.
Torbjdrn Kjrill resemerade sig mot olla hiijningar av TV-visningsriitterna

Arsmdtetfaststtillde styrelsens fi)rslag pd kanalutbud - det bejintliga

Arsmdtet godkdnde styrelsen budgetfi)rslag ochfdrslag till debiteringsliingdfiir 1997
Fredrik llahlund resemerade sig mot budgeterade 50.000:00 krfiir renovering av
asfaltsytor enl bil2.

Arsmhtet godktinde styrelsensfi)rslag pd 1.200:00 kr i medlemsavgiftfi)r 1997.$ 886:



$ 882:

Ordfi)rande

Sekrelerare

Kassdr

Suppleant

$ 888;

$ 88e:

$ 8e0:

$ 8e1;

$ 8e2:

$ 8e3:

J usleros:

Till ny ordfdrandefiir 1997 voldes Lennart Olsson.
Till sekreterore onuoldes Tontns Dreilick.
TilI kassiir onpoldes Torbidrn Kiiill.
Till suppleant onpaldes hryer Bring.

Den nya styrelsens adresser och telefonnunmw iir:

Lennnrt Olssott, Sillgriind 7,260 42 Mi)lle

Tomos Dreilick, Krokgriind I I, 260 42 Miille

Torbjdm Kjiill, Krokgriind 8, 260 42 Mdlle

Inger Bring, Atgrtind 2,260 42 M6lle

042 - 347 I7I

042 - 347 050

042 - 347 600

042 - 347 444

Till revisorfiir 1997 onualdes Cecilia Miintzittg och lill revisorssuppleant onualdes
Brift MAIler.

Till valberedning fi)r 1997 ontvaldes Sture Jagoeus oclt Morianne lulirt.

Lenn & IItf Strandmorker, Algriind 14 samt Elisabeth Kruse, Sillgrdnd 3l med
torrtter i anslutrtirtg till Bertil Svensson, Sillgriind 29, har skriftligen tillstyrkt
Svenssons frtmstiillan om att fd to ned konununens triid, som fi)reningen fi)rvallar,
sorn stdr intill Svenssons faslighet.
Ordfi)rude pdpekar att det iir sontfiillighetens skyldighet ott hdlla efter triirl mnt
irrottt ontrddet.
Arsmiitet bdnller Bertil Svenssons frontstiillan.

Fredrik Wahlurtd ifidgnsatte niir nntioner skall vora firsnil)tel tillhandn. Ordfiirande
upplyste orr, fltt enl stadgarna skoll de inkomntit senast 3I ianuori.

Dagens protokoll sknll justeros ittom 2 veckor efter sliimntflrr, senflst 970327.

Protokolletfinns tillgiingligt hos sekreteraren pd Krokgriind lI efter pdsk,front
97040 r.

Ordfiirnnde fiirklorade drsnfi)tet nvslutnl och avtackades nted present oclt ntycket
vornn ord.

Per Christitrrtsson Astrid Svenssort Gttnnar Gustafssott



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Niirvarolistan lor irsmotet .UL7...saknas.



KAT,T,IIT,SE

Bflsta Gylleriidsbo!

Du knllas hf,med tlll ordinnrie stf,mma med Gyllerfids Sanff,llighetrffirentng
toredagen den 13 mnrs 1997 kl 19.00 pfl $tnfionshuset i Mfille.

Programr Arsm$te. I{flffe.

Dasordning

1, St$mman ttppnns, Llppgtlrande av nilrvarrrlint*,
2. Val av ordtbrande, selueteare & tvAiusteringsmAn tbr stf,mmsn.

3. Faetstflllande av dagordning.
4. Codkaflnande av kallelscn.
5,.{t_vrel,len,*verk,larn}retnberfl ttel'ee,pifogan}
6. Kassa- & revisionsb€rattelse. (Bitbgas)
7. An$rarnffiet frr ntymlnen. frr 1996,

8. .Arvode till st-vrelse & revisor. iFrwlag: Inget anrtxle utgf,ri
9, Sfr,relnenn fbrntag till ftfmyelse- & Stgsrdsplan - 199S-2002' Fifogas)

Kanalutbudet - ftamglr av budgetfrrslaget.
i0. Budgetforslag mh forslag till debiterirgnlangd ftr 1997. (Bifosas)
11. Mrrfleursavgift fsr 1997.

12, Val av ny Stpelne.
Vd av $tyrelseordtbrande. (P. Chrisfinnsson har avbojt omval)
Val av $tyrelsesuppleant.

l-1. Val av Revis,tr & Revislrrsuppleant.
14, Val nv Vnlberedning,
15. FramstAllning frAnB€rtil Svmsson, SiUETA$d 29, att Fdrmingm leffiur sitt medgivande till

nedtagande av Kommunens hfld, som Foreningen fbnaltar, som stir intill Svensnons fastighet.
Svensson lrar av Clnltbranden tEtt beskeft sf{ lrerr &ven nrAste ha Konuntrileru goclkArurande.

BortLrgande av hflrien nkall ej nke pa Fflreningenr bekontrad'
Sr,'eruson hsr nveu onskeinel om att tracksr mellan F$reningens BrsnofitrAde & g:la
Sp{romrf,det beskflres.

16. Owiga frflgor.
17. Tid och plets f0r tiltgWlifhflllande av rt$n:moprotokollet,

(Kopror s1' protokollet kommer ntt utsEifidas under apnl minad).
18. Avslutning.

$(ed rf,ilft6 hnlsntng

$tyctscn



Styrelsen fii q,iledds Smnfiili$esftrmmg

05 mars 1997

Ang. irsmtite 1997-03-13. punkt l5 pi dagordningen.

Sisom bertird part av rubricerade fiirslag fir jag hiirmed tillstwka detsamma.

De kvarvarande resterna av vad som synes ha varit en gammal frukttradgird iir si vildvuxen och
allmiint anskriimiig att den iir i stort behov av upprensning, till bitnad siviil for de kringboende

omridet i dess helhet.

hilsning,



Styrelsen ftr
Gylleriids Samfiillighetsfiirening

Miille 1997-03-02

Ane. irsmiitet 1997-03-13. nunlilen 15 fi da..plft[i4reI5

Dessviirre iir vi p.g.a. skidresa v. l1 ftirhindracle alt deltrga i irsmiitet.
Vad g?iller framstiillningen frin Bcrtil Svensson undcr pkt. t5 fr

dagortlningen vill vi - dfl ett ev. ingrepp i allra hiigsta griid beriir utsikten
frfrn virt hus - i all korthet meddela, atL vi l4rgljlli$-tlbgI ett bifail titl
d en fo rerila gna .{ t14ii r,:i en

Vi har fiirstiti: Svcns.lon s$, att nilgriu triid sknli'lroi:t ocir alt iivriga tr';itl
skall rensas i grerrverkert och sctlnn lulitas. Vitllire sk;iil licla busli:igef r

klippas ned ftlr att sed:rn luilias nerc meclelst tuhtni*g:viil behov;' :

Vi tror, att fiirslaget kommcr att gagna icke bara beriiriln fastlghctcr utan
ocksfl hela griinningen, som pi dettri -rf;tt konuner att iippnas upp ocir diir-
med ftirmodligen bli iinnu griinare!

Slutligen biliigger vi fiir hiinnedom kopia av skrivelse till Hiiganiis konrnrun
av den 15 pto.

Algriincl f,,f



trlot beslutet om renovering av asfaltgAngvdgar
reserverade sig Fredrik Wahlund enl. fiiliande:
I'Jag har gAtt clessa vdgar mAnga gangeroctr iiven ett
par gAnger extraefter styrelsens budgetfiirslag med ett
enligt min rnening verklighetsfrtmmande asfaltarbete fdr
49.4oo kr. ett slijseri med tillgZtn5tiga ijversxotts-
medel. Jag hrar funnit att v?igbeliiggningen iir helt intakt.
Jag tir inte sdker pA att vi verkligen iir skyldiga tiJ.l
asfaltering ijver huvud; nuv. asfaltering kan riicka i
mirrst J 5.r ti1l , Let oss skjuta pi asfal-teringet: octr

ge styrelsen i uppd,rag att reda ut vAra iattigheter och

skyl$igheter. Nu finns det sA niAn6a Asikterl

\:::- 
i.r.- ).I5_o*\:3- __



sid 1 (4)

cyLLERoDs seurAlLreHETsroneNrNc

Protokoll for vid irsmote L998-03-24

S 894 dppnande av irsmotet

Ordforande Lennart Ohlsson h6lsade santliga v5lkomna och
f orklarade 5.rsn6tet oppnat. Ndrvarande medLesmar redovisas i
biL 1.

S 895 Val av ordforande for Srsmotet

TiLL ordforande for irsurotet vaLdes Lennart OhLsson.

S 8 9 5 VaI av sekreterare och tvl j ust,eringsmS'n

Ti11 sekreterare vaLdes Torbjorn KJal1. TiLl justeringsnin
valdeE Nils Ronander och Gunnar Gustafsson.

S 897 Faststdrllande av dagordning

Arsnotet faststsLJ.de dagordningen enligt kallelsen.

S 898 Frigan om kalle1se och stadgeenliga handlingar

i,rsmotet godkinde den utsinda kalleLEen.

S 899 Styrelsens verksarrtreLsberd,ttelse for L997

ygskEamhetsberdttelsen genourgicks, godkdndes och lades tiII
handlingarna.
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S 9OO Resultat- och balansrdkning for L997

Resultat- och bal,ansrikningen for L997 genongicks' godkdndes
och Lades till handlingiarna

S 901 Revisionsberettelse for t997

Revisionsberdttelsen granskades och godkindes med noteriagen
att den av misstag daterats L997 i stdllet for 1998-02-15. Av
texten i revisionsber6ttelsen frangir dock klart att den avEer
L997 Ars verksamhet, varfor inget tvivel kvarstir om att den
kuade J.6ggas tiII handlingarna.

S 902 Ansvarsfrihet, for styrelsen

Arsnotet bevil.jade styreLsen ansvarsfrihet for L997.

S 903 Arvode tiIl styrelse och revisorer for L998

Styrelsens forslag att inga arvoden skulle utgi tiLl styrelse
eLLer revisorer godkindes av irsm6tet.

S 904 Inldmnade motioner

Motion nr 1 ingiven av Fredrik Wahlund

Mot,ioaen som berorde den s k Gr6ningen diskuterades och avslogts
av irsnotet.

Motion tr 2 ingiven av Fredrik Wahlund

Motionen Eom berorde asfaltering av vig frin Gyllerod tiII
Vdrstra Bangatan diskuterades och irEurotet beslot att styrel.sen
grenom brev tiL1 Hogands Komun skulLe fors6ka utverka
asfaltering och belysning av gingrv6gen frin GyJ.1er6d tiLl MolLe
Stationshus J.dngs den ganla banvaLlen.
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Motion nr 3 ingiven av Fredrik Wahlund

Motionen son berorde lekplatser nn diskut,erade. I den del av
motionen som avsAg nedliggning av norra lekplatsen antog
6rsnotet motionen, vilken i detta hinseende overenEstemde med

styrelsens paralle1la forslag. Betriffande notionens ovriga
noment avseende borttagande av piltrdd och forsiJ.jning av mark
avslog Arsn6teL notionen. Reservation, se bilaga 3.

S 905 Budget for 1998

StyreJ.sens forslag tilt budget (bilaga 2) for 1998 antogs av
irsurotet,. Budgeten innefattade - f6rutom norsral verksanhet'
kosLnader for nedLdggning av norra J.ekplatsen och ett
utnyttjande av kapitalet ured kr 18.000:-. Budgeten r6knade uted

en medlens-avgift for 1998 med kr 1.000t'/fasELghet.

S 905 Medlemsavgift for L998

Arsnotet faststdLlde 1998 irs avgift tiII kr 1.000 z-/fasEighet
med sedvan).ig forfallodag 1998-05-31.

S 907 Debiteringsl5ngd

Arsnotet godkinde debiteringsl.dngden ned notering on vissa
felstavade namn. iindring koutrrer att ske.

S 908 Val av styrelse for 1-998

Arsnotet valde foljande:
till ordforande Lennart Ohlsson (oula1)
till kass6r Torbj6rn Kjeill (omval)
till sekreEerare Tonas Dreilick (onval)
till styrelsesuppleant Inger Bring (omva1)

S 909 VaI av revisorer for 1998

Arsurotet valdd foljande:
till revisor Cecilia GuJ.J.berg Mtintzing (omval)
till revisorssuppleant Britt Moller (onval)
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S 910 Val av valberedning for 1998

Arsm6t,et vaLde
Sture Jagaeus
Marianne Julin

S 911 dvriga

folj ande:
(onvaL )

(onvaL )

frigor

Eltaxor

Lennart Ohlsson infornerade om de olika utbud sour forekostnit
ocb f5rekoumer pi elmarkaaden och erbjod sig att utfonna en
infomation som skulLe tillsteillas nedlennarna. Se bilaga 4.

Inga ovriga frAgor avhandLades.

S 9L2 Tillgdnglighillande av protokollet

Protokollet fr6,n Arsnotet kolsrer att vara tiJ-lgeingligt hos
sekreteraren sa.mt kopior distribueras under april urinad 1998
tillsamans ned inbetalningskort avseende 1998 6.rs avgift.

S 913 Awslutning

Ordf6rande Lennart OhLsson tackade for intresset oeh avslutade
S,rsmdtet.

Vid protokollet 1998-04-10 :

I
I[4_--/z

Torbjorn Kjtill

Justeras:

-2' /27"*1-'-"/-Nils Romander
(gyI1st98)

,, /'(, (t i r
L z , //

,'-i1/tiiT,'rl tt )+ h- ' p==--
Gunnar GustafEson

v



Bilaga 1

Forteekning 6ver ndrvarande vid irsmotet
L998-03 -24 med Gyllerods Samf5llighetsforening

MoL1e L5zL2 Sillgrdnd 2 Rose & Nils Romander
MoLLe 15:13 Sillgrind 4 ' Per ChriEtiansEon
MotLe 15 :14 *Sillgriind 5 Saima & Anders Elggvis'E
MoLle L5t2L Krokgrdnd 8 Torbjorn Kj611

. MolLe L5:22 l(rokgrind 10 Elisabeth Arcdorph-KarLsborn
Tord Karlsborn

Molle 7.5223 Krokgr5nd 12 Astrid c Stig Svensson
MoLLe L5t24 Krokgrdnd 14 Anna-Stina Ljung
MoLle L5225 Krokgrdnd 13 Fredrik Wahlund
MoLle 15:30 Krokgrind 5 Gun-Britt Brod6n
Molle 15:33. Garngrind 2 Ronny K1ang
Molle 15:37 Garngrind 10 ,Erik Ljung
Molle 15:38 Garngrdnd 12 Anna-Greta Svensson
Molle 15:{0 Garngrind 19 Ingvar Larsson
Molle 15:5i Argrahd r+ , ulf Strandnark
MoLLe 15:5S Algrtind 2 Inger Bring

' MoLle 15 :55 Algriind, 4 Ebba & NiIs WeLin
Molle 15:57 AJ.grdnd 11 Sture Jagaeus
Molle 15 :51 i,lgriind 3 . Lennie Jansson
Molle L5262 AlgrEind 1 UtIa & tars SLeen
MoLLe 15:55 SiJ-J-t'rlnd 47 Gunnar Gustafsson
Molle 15:58 SillgrSnd 41 ' Nils Olsson
MoLle 15:59 SiJ.lgr6,nd 39 Gun-Britt Broddn
Moll-e 15 :85 i Sil'lgrind 7 &enrtarsb*Ohlsson
Molle 15:85 Sillgrd,nd 5 ' Marianne Julin
MoLle 15:88 Sillgrdnd 1 ' Bojan DanieLson

(gyfort)
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rrch niirvarolista upPnittas. (()BS. knr pa tirilmah).
Val av ordloranclc lor stilrunat I.O
Yal ay sckrctera:'c och tvi jrstcdnesntin l'rir st[mman ]ll(
t;aststdllande at' clagordnirig. fK-
Frdgan om kalleisebch statigeeniigl hancllingar ursrnrs i ratt ticl. ok
Stvrelsens verhsamhetstrenittelse iljr 1997. igrt t ) 0k
Rcsulfat- oclr iralansr;iknine fdr 1997. (llil Z) gK
Reyisionsberlttelse t'ttr 1997. (Bil 3) 0 K
.-\nsyarslrihct l'tir strtc|scn l'cir r.crkslnlhctsfi.ct 19r;7. 011
-\rvorlc liil slYreisc ixi: rct'isol'er lijr l9v?. (:il1'rclsr:n tiiresiiir.utt arrr-lclc ipte utgir..)
St1'relsens tiirslag lrll lerksamlretspl;ur ftir ig1)g tBri+r 

'

I lotioner och rivr. amniiide. fcirslag 
-rars 

beslut kan paverta butlget liir l99g:
- l\lotion nr l, I-redrik \\'rhlund (Bil 5)
- Ivlotion ru 2. hr.edrik Wahlrurd (Bil6)
- N'lotion nr 3. lrredrik \tr.ahlund (Bil 7)

Sll,relsens l<irslae till beslut redor,isas i bil. -t.l.i Slvrelsens lrjrslag rill bud;rel t'ijl 199g. (tlil g)
l-l Sr1'relsers liimlag till rnecllemsavsilt ltir t998. (lht9)
l5 1)ebitcrinesltngd och ie:u{ortcckriine (Bil 9)
16 \'alav stvrelse ttir l$J8

- \,t[ av styrelseordl'orande
- Val av 2 ordinarie strr-elseledanrrlter
- \'al av I stvrelsesupilleant

t 7 \'nl av ordinarie rer.isor sarnt revisorssuppleant
I ll I tl lv valbereclning
l9 Ovlig;r ti'ligor.
2() i r<i och plats liir riilgiingiiglnliande rl srarmloprotokoller.

- . tKopia av protolerllir kornnrcr att tillstiillas me<iiemm,rnu uncler apr:il miila4 l9y$)
2 i ..rvsiutning

\ Ie d v:inlig hdlsnius

Slllelsc'n

OK

'r.
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G1.1lertiils S,-r:fiillighet sfijrening.

ang. cten s.k. Griiningen.

Ovanst&enoe viilsktjtta g.r:-iismatta iir enciast ti11 rri'yttatt

fdr 6 av Gyllerijds JJ medler;imar. S& har t.ex. €n tioigare
vj/ fijrsal.jning av sitt hus i annorlsen anfjivit, att fastig-
heten rt6rd.nnsar tiJ.J. ett grdnomrAdert. Jag $Ar diirftir fijre-
s1&, att nAgoi av f iiljande vidtages, end.r in6en av iivriga
6l ined.lemmar j-cl*s'kan kra n5got intress fijr d.enna plats.

a) Nt6;ot som lIij11e I'. n. saknitr d.r ett renodlat konditori-
-c;ri-6. Jag ber ciiirfijr styrelsen att ta iconiakt riiec: innehuxxr
havaren av Flickorna Luneren i Skd.ret helst vid ett
personligt besijk av ordf6rancten - fijr att efternijra oin

nA,5ot intresse finns ftjr att etabltera en fiJ"ilrl i l{iiJ-le.
Arrendet skulle fiirsla5,svis vara pil- fern 5r i fijrsta trand
utan annan ersd.ttning i:in att ski,ta graisma-ttan pa siitt
som nu sicer arret runt. En byggnad i likhet iiied den be-
fintJ.iga i Skeiret sku1l ei'ter ansijkan orn tillfiiJ-ligt
by5gnadslov vara av n6den. Parkeringsplatser skulle kunna
anordnas pA rnark mellan Griiningen och Viisfra Bangartan.
Bus ar fick st8 pe V-a Bangatan.

b) Gr?ismattan giires tiJ.J. en iing j- orciets rdrta bemZirkelse
ocir friiocilas med ex. wallnro och bl&k1int. Detta fdr att
ta bort steril.itetdn ocir skiitselkostnaden.

c) Tv& tomter anord.nas e:'ter plan2indringocir bebqgges med trus
i likhet med Livrj-ga i Gylleriid. Det vore vliJ- trevlig't
fijr cie kringboende att se tvi" v?ilskijtta trag6ardar i st.
f. en steril gr5smatta.

d) Ddrest inget av alt. a - c') gAr i J.As oc.ir ej medgives
av Itsakd.garnarr fAr skdtseln av griisrrrattan uvertas av
dem.

Vd.nl-igen

Krokgrlind L3
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Bil 6

Tilf GylJ.eriids Samf5.11i6'hetsfiirenin6.

ang asfa].tering av vaig fr. Gyllrdd ti1l Via Bansafan.

Den naturliga viigen fiir g&ende frdn Gylleriip ut till
samtriillet iir viigsturnpen fr&n Gyllriici till V:a Ban3atan.
Ddr finns belysning bAde vi ing5r:5en til1 Gyllerdd och
vid V:a bangatan. Tyvd.rr iir denna viig oftal'st vattnig
och 1erig. ud.rfdr }.emstaifler jag, att styrlsen mAtte
utverka hos ko,i:munen, att cleirsaiirlna asfalterar cj.enna vaig

till en bredd = Gy1ler5os g&ngv;.:o ocrr. att detta utfijres
s6. snart vd.oerleken iet tillater" Det torcie i sarnman-

hanget observeras att vd.gen utmec $yflrijcisomr5d.et till
stationshtet, som ochsA iir i daliSt skick, icke finn6s
med i planJ-:igdn:ngen oc diirftjr icke kolnner a.t vare
sig asfalteras elJ-er belysas.
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lldj-1e 98.Or.14.

li I i GyllerijdS Sanrfitlligrietsfiirenins,.

ang. ].ekp].atser

I l"liil-le finns en lekplats me11an Fyren och Hantverks-
viigen - gemensam fdr al]-a hudhal]. i Mij1le. platsen fdr-
val.tas av lr1iille Hamn. f $Vfferijd finns tve lekplatser
fiir 7q nunett. Dessa d.rar und.erlrAllsxostnader octr iir
dessutonr synnerJ-igen glesbesiikta. iiinst besijkt synes
platsen meIlan I(roli- och Garnirra,nti vara. J.g vill ddrfbr
fijresla att densmsra ne4liig*.'es och art sand.lAda och red-
skapen f&r bort- och ijverta5as av }Iijlle l{amri pa egen be-
kostnad, vars ordf . iir positiv tll.L cletta.

Jag foresl&r vidare, art de tre piltr?iden borttLiges. Ett
av dem lutar recian betbinkligt. Skall desamma skdtas or-
dentligt skall de beskdras en gAnu ojn Aret och d& ser
de enli-gt min mening hemska ut uncler 1&n6 tid. ?orget
i 2i.nden av Garngriin$ r.an f.n. som ett skrac.iiexempel.
Den kvarblivande tomten bijr fijrsiiljas fiir frukt- och
griinsaksodling till en granne e11er el1er annan. Bv. kan
densamma bebyii6as efter praniindrj.ng med en enplansvilla
utan garage. ili]-plats Kan sd.kert ordnas i niirheten p6
Garngrrind. Liiprig utformning av vj-rran finns med. adress
Krapperupsv2igen J.

Vd.nligen

_..-rcY?---/t-
V V+.--.*.ah lurid.,/ "-

Krokgrd.nd 13
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GS,Elpriset 2

98-03-30

Bilaga 4

INFORMATION OM ELPRISET.

Sedan ftirsiiljning av el avreglerades den I jan 1996haren hel del informationer
om elpriset strdmmat ut bflde i tidningar och pi ryktets vingar.
Vid samfiillighetens irsmote den 24mars informerade undertecknad om vad jag fitt
fram om utvecklingen av priset. Mdtet fann att informationen kunde vara av
intresse fdr alla medlemmar varfcirjag ombads att skriva ner uppgifterna och
distribuera till alla. Jag har vid mina underscikningar fitt framidfiande:

- Oresundskraft (OK) erUjttd i biirjan av lggT leverans av elenergi t6t/7
eG/}J441 Avtalet avser tiden 1 jan.97 -- 31 dec. 99. = 3 frr. - ?D

- OFffdiband sig att inte hrija priset under avtalsperioden.
- Kostnaden fclr distributionen, som ju sker genom lokala ndtfciretag, piverkas inte
av detta avtal.

- Man informerade om att om man bytte elleverantrjr skulle man fA betala en
ny mdtare, som skulle kosta ca 5.000 kr. Senare riiddade ju regeringen detta med
en lagiindring som fiirbjiid elleverantdren att ta mer an 2.500 tr. ftii sidant byte.

Under 6ret har olika elproducenter och -distributcirer bodat konkurrera med
varandra, vilket medfiirt att priserna pressats. Olika organisationer och fdreningar
har medverkat till och dven lyckats fbrhandla fram liigie priser. Si t. ex. har
Vikens.och Lerbergets lValaS ."gqq[{e}tett ett prii pA ?,L25 6rel kwh.
Fiirutsiittnin g minsta fcirbruknin g 1 5. 00O kWl/er

Kommunalridet Claes Pettersson har frirhandlat med OK att man miste fi
en stabilitet i elpriset och att detta borde giilla f<ir alla kommuninnevflnare.

- Mot-bakgrund av dessa diskussioner har OK gitt ut med ett generellt pris
till alla konsumenter i kommunen innebdrande: 

-
- Alt I 24Jliire&Wh under tiden 98-05-01 -- 200G09-30. 2 Ar och 5 minader
- 4lt 2ffi&I{h under tiden 98-0101 -- 2001-09-30. 3 6r och 5 mflnader.
- KomfiiffiE"ffin doiRinte hindra att OK fiirhandlar om andra kollektiva awal.

Miille Byftirening (MBF) har fcirhandlat fram ett huvudavtal med OK for sina
medlemmar som innebiir:
- Fast pris 23lpre/kWh under tiden 98-05-01 -- ZO0L-C4-I30 = 3 ir.
-f tirutsattniig:T-a-r-8fu uutn"dl"*ttt"nragodk?inneravtalet.
- 

-I1geg_begriinsning i friga om fdrbrukning. tngen ny miitare.
- MBF lZimnar 6ver sin matrikelfdr 1997 som kompleiteras med nya medlemmar
som tillkommer under 1998.

- OK skriver avtal direkt med konsumenten/MBF medlem.
- Tidigare avtal med OK upphor g?illa.

Villa5garfiirbundet har gitt ut pt Intemet och erbjuder avtal om
lllleifQrqaljning genom derasfcirmedling med Nora Energi AB

- 1998-t l-01-- 2000-10-31 ( 2 &r\ 20.0 ora/kwh
- lee8-l 1-ol-- 2001-10-31 (3 eri 7d588&wh
- 19{a-11-01-- zmz-rcAt AeLr\ t'l5ffiliwh
Fdrutsjittningen_ [r att man tecicnar sffiitiiT?]ial med lokala ndtAgaren och att man
sdtter in en sdrskild miitare (kostnad Z.ffi kr). Medlemsskap i Villaagaref<irbundet
kriivs (225krlir).

OBS Alla priser rir exkl. energiskatt och moms.

Fdr Styrelsen
Lennart Ohlsson
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GYLLENOPS SAMFALLIGHETSToNENING

Protokoll fort vid irsmotet 1999-03-30

S 9L4 dppnande av Srsmotet

Torbjorn Kjd1l hilsade santliga viLkomna och forklarade
Arsmotet, oppnat. Nirvarande medlensrar redov'isas i biL 1.

S 9l-5 VaI av ord.forande for irsmot,et

Till ordforande for Arsnrotet vaLdes Pel1e Christiansson.

S 9 L6 VaI av sekreterare och tvA j ustering:smd.n

TilL sekreterare valdes Torbjorn Kjal1. TiLL justeringsmd.n
valdes MagSiO GLavi och Pippi Brod6n

S 9L7 Faststdllande a\r dagordning

Arsnotet faststdllde dagordningen enJ.igt kal1elsen.

S 9LB Fr5gan om kaIlelse och stadgeenliga handlingar

Arsmotet godkdnde den uts6'nda kalleLsen.

S 9L9 Styrelsens verksanrtretsberd,ttelse for L998

Verksamhetsberdttelsen genomgicks, godk6ndes och Lades tiIl
handlingarna.
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S 920 Resul tat, - och balansrd.kning f or l- 9 9 8

Resultat- ocb balansrdkningen for 1998 genongicks, godkdndes
och lades tilt handLingarna.

: ::i :::::t::::::::::i:: ::: i:::
Revisionsberdttelsen granskades, godkindes och Lades titl
handlingarna

S 922 Ansvarsfrihet for styrelsen

Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet f6r 1998.

S 923 Arvode t,ill styrelse och revisorer f or 19 9 9

Styrelsens forslag att inga arvoden skuLLe utgi tiLl styrelse
eIler revisorer godk6ndes av irsurotet.

S g24 Inldmnade motioner ' 'j

Inga notioner hade inldrmnat,s.

S g25 Styrelsens forslag tiII verksanfret,splan och
budget for 1999

Verksamhetsplanen och budgetforslaget genongicks och foljande
anteckningar togs ti11 protokollet,:
a) Arsmotet noterade ned tacksamhet att Christer Nilsson
sannolikt skulle sti till styrelsens forfogande sour adjungerad
ndr det gdJ.Ier markskotselfrigor.
b) Gingvdgaraa ansigs icke vara vllskotta.
c) AnsAgs att f6reningen borde investera i yt,terligare
underhill av gingvdgarna.
d) dverenskomrelse har trdffats med Christer Nilsson ang
nedkLippning av Rosa Rugosa.
e) dverenskorureLse har tr6ffats ned Molle Eann ek.for. ang
qarkskotsel efter att Christer NiLsson uppsagt sitt avta1. I
den mAn icke MoIIe Hamn ek.for. kan sl-utfora uppdraget
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tiLlko"mrer det tiLLtrddande styrelse att fi''''a alternativ
entreprenor (forslag: Krapperupr Hoganis komu[, Torbjorn
Nilsson) .

f ) r E:rnlr4afl med nedldggningen av N lekpLatsen hade
entrepreaorens lastbil kort sonder en bank samt del av
asf altbeldggmingen.
g) Ktargjordes att sk6tseL av torgen icke ivilar
samfd'Lligheten.
h) Nir det giller paraboJ.anliggmingen byts trasiga eller
forildrade konponenten lopande nen storre forindringar sker
icke i awaktan pA inforande av digital-T\I m. Foreningens tack
ti11 MaE,s Stromgren for nedLagt arbete uttrycktes var:nt.

BesLut: pa forslag av PeLLe Christiansson beElutades att en av
foreningens tvi gingvdgar skulle renoveras under 1-ggg. Fredrik
Wahlund foreslog sluten votering, vilitet, avsLogs. Fredrik
Wahlund reserverade sig urunt,ligt, nen skulle inkorma med en
skriftligr reservation inif 2). nub,t Re{efi/4/'L1 €,^ i,r'/toeuu;/ a,
Beslut: efter forslag av Pelle Christiansson om hojning av
irsavgif ten frin kr 1.000:- till kr 1.500:- frdrsrst for att
finansiera foregd,ende beslut beslutade sti'rtman att bordldgga
drendet for att, den tiLLtridande styrelsen skulIe fa ti11f611e
att, bereda drendet.pii nytt, samt med hinsyn tagen tiII att
stAuran icke hade stadegeenJ.ig rdt,t att besLuta i detta irende
d6. medLemarna icke Li11st,61Lts besLutsunderJ.ag som innefattade
hojning av irsavgiften.

S 9'26 Medlemsavgift for L999

I sasrstAnnighet med beslut i foregiende paragraf bordlades
f rigan.

S 927 Debiteringsldngd

I sagrstdmrighet med beslut i foregiende paragraf bordlades
frigan.

S 928 VaI av styrelse for 1999

Arsnotet vaLde foljande:
t,ill ordforande UIf Strandnark (nyvaL)
til-I styrelseledanot Torbjorn Kj511 (onval)
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tiLL styrelseLedanot Nils Ronander (nyva1)
tiII styrelsesuppleant Inger Bring (omva1)

S 929 Val av revisorer far 1999

Arsm6tet valde foLjande:
tiLl revisor Cecilia Gullberg Mtintszing (omval)
tiII revisorssuppleant Britt MolLer (omval)

S 930 Val av valberedning for L999

Arsmotet valde foLjande:
Sbure Jagaeus (onval)
Marianne Julin (omvali

S 93L dvriga frAgor

:':u:.: T
TiLL detta protokoll fogas kopia
anldggningsbesiut och. kart,a.lF

UIf Strandgrark, tiLltriidande
tackade for f ort,rcendet.

.

a,l4a
s0,

av foreningeas stadgar,

1":"1':':":
Lennart Ohlsson ureddelar fr6n sitt, sjuklAger att munt).igt Loft,e
16'urnats friin Hoganfls. Kowrun eill" tennart Si116n Al-fredsson
innebirande att, v&gen meLlan Ebationshuset octr Gyllerod skulle
asfalteras.

Lennart Ohlsson och Tomas Drelick

Stdman uttryckte sitt t,ack t,il"L avgiende styrelseledanoter for
gjorda insatser. Beslutades att uppnuntra Lennart Ohlsson sred
en bLomsterg&va vid sjukbddden.

UIf Strandnark

ordforande, presenterade sig och
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:':n:T' _n: T:":":"1:":":
Noterades att klagonrA1 skall
Strongren, tfn 042-34 76 15,
042-34 74 72.

Stegen

goras tiII Mat,s
Pilsson, tfn

uteslutande
eller Bjorn

Not,erades att foreningens stege t v forvaras hos Marianne
Juhlia, Sillgrdnd 5.

Inga ovriga frAgor avhandlades.

S 932 TillgdnglighAllande av protokollet

Protokollet frin irsnotet ko$mer att vara tillgeingligt hos
,Torbjorn Kj511 t v samt att kopior di3tribueras senst, 10 april
1999.

S 933 Avslutning

Ordforande PeL1e Christiansson
avslutaCe Arsmotet.

Vid crotokollet 1999-03-31 :
/l

' l. -/ .t.-:-;T--I i'-' ,,// -= ,V^+-' L-- v 'i

Torbjorn Kj511

tackade for intresset och

'74
;-7?-' 7 t-"to(Z--- '

' Pippi Brod6nMaggi\C Gtavi
(gy11st99 )



Bilaga 1

Forteckning over ndrvarande vid Srsmotet
1999-03 -30 med Gyllerods SamfSllighetsforening

Molle L5tL2 Sillgrdnd 2 Rose & NiIs Romander
Mo1le 15:13 Sillgrind 4 Per Christiansson
Molle L5z2L Krokgrind I Torbjorn Kj511
Mot1e 7-5 223 Krokgrdnd L2 Astrid e Stig SvensEon
Molle 15:25 Krokgrdnd 15 Mats Stromgren
Molle L5226 Krokgrdnd 13 Fredrik Wahlund
Molle 15:30 KrokgrSnd 5 Gun-Britt & Nils Erik Brod6n
Molle 15:34 Garngrdnd 4 Gunnar sodergren som ombud
Molle 15:53 AtgrAnd 14 Lena & ulf Straadmark
Mol-Ie 15:55 .i,lgrAnd 2 Iagrer Bring
MolLe 15:55 Algrdnd 4 Gosta Welin
Molle 15 :57 Algriiad 11 Sture Jagaeus
MoIIe 15 :59 .fl,IgrAnd 7 Maggie G1avi
Molle 15:60 AIgrAnd 5 Maggie Glavi son ombud
Molle 15:51 Algrdnd 3 Lennie Jaasson
Mo1le 15:55 Sillgrdad 47 Gunnar GustafsEoa som ombud
Motle 15:58 Sitlgrind 41 Nils Olsson
Molle 15:59 SilJ.grdnd 39 Gun-Britt Brod6n
Molle 15:86 Sillgrdnd 5 Marianne Julin son ombud

(gyf ort9 9 )



GyLLEnOos s,r.vrpALLIGHersroRENING KALLELSE

Styrelsen i Gylleriids Samfiillighetsfiirening kallar till ordinarie fiireningsstlimma
tisdagen den 30 mars 1999 kI 19.00 i Miille Stationshus.

Dasordnins

1. Stemman cippnas och niirvarolista upprafias. (OBS krav pi fullmakt)
2. Val av ordfiirande ftir sttimman.
3. Val av sekreterare och fte justeringsmiin ftir stdmman.
4. Faststiillande av dagordning.
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsents i riitt tid.
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir 1998. (Bil 1)
7. Resultat- och balansrdkning for 1998 (Bil 2)
8. Revisionsberdttelse ftir 1998 (Bil 3)
9. Ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir verksamhetsiret 1998.
10. Arvode fiir styrelse och revisorer fttr 1998. (Styrelsen foreslir att arvode inte utgir)
1 1 . Sty elsens forslag till verksamhetsplan for 1999 . (Bil 4)
12. Styrelsens ftirslag till budget 1999. (Bil 5) , -' 13. Styrelsens lorslag till medlemsavgift ftir 1929. (BilPf 5
14. Debiteringslangd och ligarfrrteckning (Bllr) 6
15. Val av styrelse for 1999

- Val av styrelseordfiirande (Lennart Ohlsson avbdjer omval)
- Val av 2 ordinaie styrelseledamriter (Tomas Dreilick avbojer omval)
- Val av I styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor samt revisorssuppleant
17. Yal av valberedning
18. Owiga frigor
19. Tid och plats for tillgenglighet av sttimmoprotokollet.

(Kopia av protokollet kommer att tills6llas medlemmarna under april minad 1999)
20. Avslutning

Med Viinlig Hiilsning

Styrelsen

tiipp ------
Niirvarande vid Gyller<ids Sam{iillighetsfiirenings fbreningsstiimma 1999-03-30
(Liimnas till sekr. vid stiimman. Anvdndes vid behov iiven som fullmakt)

Namn:

Adress/Fastighet:

OBS: Vid nlstning giiller en rdst per fastighet och en fullmakt per person (vid delitgare flera fullmakter)

I t/;
fay' ddnrtlmat tigar . . . . . .att foretrii aa mig)via
G{llerdds Samfiillighetsforenings ordinarie fiireningsstdmma 19g9-03-30. /oU

&;"D#s-" '/



sid 1 (4)

cylr,Enops seurALlreHnrsroRgNrNc

Protokoll f6rt vid extra
1999-05-08

foreningsstSmma

S 934 dppnande av stdstsran

Utf Strandmark hilsade sa.mtliga vilkorna och forklarade stAman
oppnad. Nirvarande nedlemar redovisas i bil 1.

S 935 VaI av ordforande for stAnunan

TiII ordforande for Et6mran valdes Ulf Strandmark.

S 935 VaI av sekreterare och tvi justeringsurdn

TiIl Eekreterare valdes NiLs Romander. TitI justeringsnAn
valdes Lars Steen och Gunnar GustafEson.

S 937 Faststdllande av dagordning

Starnnan faststdLlde dagordningen enligt kalleLsen.

S 938 FrAgan om kalle1se och stadgeenliga handlingar

Stdnnan godkdnde den utEdnda kallelsen.
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S 939 Styrelsens forslag tiII reviderad
verksantretsplan f or 19 9 9

Ordforandea redogjorde for bakgrundea tiLl den reviderade
verksa'nhetsplanen varvid foLjande anteckningar togs UitI
protokollet:

a) EnJ.igt beslut vid irsstAman 1999-03-30 har styrelsen
behandlat frigan om renovering av gAngvdgarna och fAtt in anbud
pA asfaltering fr6,n SkanEka, PEAB, NCC och Tullbergs av vilka
Tu1lbergs ligger tigst. Ordforanden har ocksi kontaktat Eogands
komun on eventueLl-t ekononiskt bidrag. Gunnar Gustafsson
erinrade att komsrnen tagit ut 10.000 kr/faEtighet vid
expoateringen av onridet. Ett lof te gravs att detta skulle komla
till gagn och nytta for fastigheterna i frantiden-

b) Avtalet ned Molle Hamn ek.f6r. angiende markskotsel efter
Christer Nilsson giller under 1999 enligt skriftlig
kravspecifikation och utforE av Christoffer Jeppsson.
Hamnforeningen 5r ocksi beredd att not sirskild debitering
utfora extra arbete drt foreningen.

c) Torbjorn KjdJ.l redogjorde for ldget vad ror T\I-anldggningen
och foreslog att foreningen t.v. begrdnsar itgSrderna tiII
lopande underhill i awaktan pi ny digitalteknik-

Vid efterfotiande diskussion noterades

1) att Fredrik Wahlund foreslog att asfaltering inte skulLe
goras och lade not denna bakgrund frasr ett alternativt
budgetforstag ured en irsavgift on kronor 750: -/fasEilghet.

2) att Gunnar Gustafsson forestog att aEfalteringen uppskjuts
tilL ndsta ir och att en irsavgift on kronor 1.500:- tas ut for
vardera ir 1999 och 2000.

Bestut: ned forkastande av WahlundE och GuEtafssoas forslag
beslutade stAuran att uppdraga it styrelsen att lita asfaltera
santliga gingvdgar under 1999 enligt Tullbergs anbud. Fredrik
Wahlund reserverade sig och sku1le inkonrra med en skriftlig
reservation (bil 3).
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s g4o styrelsens forslag tiII rev. budget for L999

Torbjorn Kjdll redogjorde for forslaget tiLl budget, solrt sdnts
ut med kalleLsen och enligt vilken foreningens tiltgingar
delats upp i tre fonder och i ovrigt utgir frin asfaltering
under 1999.

Budgeten antogs 4v glAnrman.

S 94L Styrelsens forslag tiII medlemsavgift for 1999

I samEtdmnighet ned beElut i foregAende paragraf fastst6llde
stdruran 1999 irs avgif t tiLl kt 2.000: - per fastighet ned
forfallodag 1999-07-15 .

S 942 Debiteringsldngd och dgarforLecJca*ngr

I samstenErighet ned beELut i foregiende paragraf beslot starunn
att tiLf irsmotet 1999-03-30 utsdnd debiteringslSngd g61l-er med

Sndring endast av uttaxeringsbeloppet til-l kr 2.000:- per
fastighet.

S 943 Ovriga fr&gor

TitI detta protokoll bifogas de kopior av foreningens
anId'ggningsbeslut vilket uttovades nen ej var tiIJ.gdngliga di
Arsnotesprotokollet sindes ut (bilaga 2).

At styrelsen uppdrogs att se over foreningens forsikringsavtal.
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S 944 Tillgdnglighillande av protokollet

Protokollet frAn stAnnan konmer att vara tillgdagligt hos Nils
Romander och kopior distribueraE senast 18 juni L999 -

S 945 Awslutning

Ordforanden tackade for intresset och avslutade irsmotet.

Vid protokdllet )L999 -05-08:z6/ NiIs Romander

Justeras:
/*r'ft/)r-^

Lars Steen \
(gyst992 )



Bilaga 1

Forteckning over nSrvarande (enligt cirkulerad
lista) vid extra foreningsstSnma L999-05-08 med

Gyllerods Samf 51 I ighets forening

MoIIe
Molle
MoIIe
MoIIe
MotIe
Molle
Molle
Molle
MoLte
Molle
Molle
Molle
Molle
Mo11e
Mol-Ie
Mo11e
Molle
Molle
Molle
Molle
Mo1le
Molle
Molle
Molle
Molle

LS zL2
15 :13
15 :21
L5 223
L5 226
15:30
15 :34
15 :37
15 :40
L5 242
L5 247
15 :51
15:52
15:53
15 :51
t5:62
15:53
15:65
15 :58
15:59
15:82
15:84
15 :85
15:87
15:88

Sillgrind 2

Siltgrdnd 4

Krokgrdnd 8

Krokgr6nd t2
Krokgrdnd 13
Krokgrind 5

Garngrdnd 4

Garngrdnd 10
Garngrdnd 19
Garngrind 15
Garngrind 5

Algrind 10
Algrdnd 12
Algrdnd 14
Algr5nd 3

Algrind 1
Siltgrdrnd 51
Sillgrd.nd 47
SiJ.lgrind 41
Sillgrdnd 39
Sillgrind 13
Sitlgrdnd 9

SiIlgrd'nd 5

Sil-tgrdnd 3

Sillgriad 1

NiIs Romander
Per Christiansson
Torbjorn Kj511
Stig Svensson
Fredrik Wahlund
Gun-Britt & Nils Erik Brod6n
Gunnar Sodergren
Erik Ljung
tinn6a Larsson
Goran Christenson
Torsten Starfelt
Ingvar Tingvall-
Arne Medin
UIf Strandnark
Lennie JansEon
UIla & Larsr steen
Cecilia Gullberg Mtintzing
Gunnar Gustafsson
Nils Olsson
Gun-Britt Brod6n
Margaretha von Platen Frid6n
Kjell-Are MoIIer
Marianrre Julin
Wera JonsEon
Bojan Danielson

(gyfort99)
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KALLELSE TrLL EXTRA ronrNrNcssrAvrvr,q

DAGORDMNG.
l. Stnmmen dppnaq upprlttande av nlrvamlista (OBS! Krav pl fullmakt)
2. Val ev ordfErande ftlr stlmmen.
3, Val av seheterere och tvl justeringsmnn,
4. Faststnllende av dagordning.
5. Frlga om kallelse och sledgeenlige hendlingar utslnts i ritt tid.
6. Sbrelsens ldrslrg till revidend verksamhetsplan t6r 1999 (se nedan).
7. Stl,relsens rcviderade lbnleg till budget liir 1999 (bil. l).
8. Styrelsens reviderade lbrslag till medlemsevgift liir 1999 (bit. l).
9. Debiteringslingd och lgerlbrteckning - rill ordinarie mdtet utslnd sldan iindras till 2.0fi):-/fastighet.
10. Ovriga frlgor,

I l. Jld och plets fdr tillgtnglighet ev rtnmmoprotokollet. Kopior till medlemmarna delas ut i juni mlnad.
12. Miitets rwlutande.

vid ordinarie stemma 199943-30 beslutades, att bordliigga rrendena om

lfbefyftrslag lill uerksamhasplan ,budget, uttag av medlemsavgift och debiieringslangtl, tilhfyr 1999.

?.j]:T-Illllty :T hlT:d" vlra gingvlga" uode" deffa Ar sklail renoveras, ko;tndd;; ;#t" ;; h""
denna kostnad skall beslridas, som fbrorsakade bordlf,ggningen. .i

Styrelsen har nu,inford:{al offerter pi asfaltering frAn ff-CC an, peab Asfalt AB, Skanska AB,
Markarbeten AB i Ekeby samt A TullbergAB, den sistnimnda i samarbeiel#ilti;v?igfiirening.
Utifrln avgivna anbud fhrestdr stltrelsen,
att samtliga asfaltytor nybelflgges under aret till en kostnad av 90 tkr.,
g+l4s-itil|ord:iqariem0tetuts[ndverksamhetsptanti|liiggskermednimndaAtgf,rd..'''
Eiir bilEgges-styrelsens fdrslagtill reviderflI?idftsbudget rt:rsgs.v*rt 6itagtiliav gn rii" itls
lrapgir a1)udggtfdrstaget,'Tidigare till ordinarie mdtet utsiind tlebiteringstliild giinEr; dock med
f,ndring av beloppet titt 2.000:-/fastighet.
observera att vi delat upp ingaende kapital ca g9 tkr i tre olika fonder
(tyan drift av mqrkonktggningen, underhdlls- ochfdrnyelse (bLa f6r asfahering) samt vidmaHhdllande avr y-antennen.

Styrelsen ser det som angelflget, att si mlnga medlemmar som miijligt lir representerade vid miitet.

M6lle 1999-05-17.
STYRELSEN

En bilaga

Avskiljes
Avskiljes

I aglv i iigare till fastigheten befu llmiiktigar hiirmed
1999-06-08 representera

Styrelsen fdr Gytlerdds sanfiillighetsf0rening kallar hlirmed till extra

ffi ,ffill ;*?ftireningsstiimma

M0lle 1999-
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Freclrik k'a.trlunds reservation
Wahlund ldrnnade ti
vilket fiirutsatte
enligt f6liande:
Kostnader
Arbetskraft, €1, kontordkostn. + porto'
sktjtsel TV-arrtenn, visnin6sratter enl .

fiirslag= 1O1. 7OO
Avsiittning ti11 underhfond 4?.8OO

l!!g299

fiirsdkr. + tivr-.
styrelsens budget-

Intiikter
Rest. iiverskottsinecie.]-
Riint or ertl . s tyrel s erl
Itedlemsavg. =f2.x73

89.700
1. OOO

54.8Oo

t!5,599

8// 3
11 s cyrelsen ett eget br.rdgetforslag
att asfaltering ei skulle undgr 1999

Jag har inspekterat g&ngviigarna ett flertal- g&nger oclr
funnit dem trelt acceptabla. Diirfijr anser iag nAgon asfal.-
tering i &r iir heJ.t oniidig. Jag krar ej heller fett n&gon
irrformation frAn styrelsen vari bristerna bestAr. Vad jiirnfdr
man med? Skulle viigarna se ut som pA stationslruset fram-
och baksida, skulle dven jag ansJ-uta mig ti11 asfalterings-
fijrslaget. I vAra gA.n6viigar finns ej nAgon spricka av beskaf-
fenhet som vAra 6;riinder uppvisar. Diir tir viil heller J-ngen as-
faltering pAtiinkt?
rYil.r nu sijdra lekplar.sen air nedlagd finns v?il ingen orsak att
tra kvar sijdra g&ngvii$en som Senomg&ngsled, varftir den enligt
min mening bijr avstei"ngas. Likas& bijr cykliug ej vara till&ten
p& v&ra 6&ngvdgar. Det dr detta som medfdr slilage. Cyke.L f&r
ledas. Viigen runt den nedlagda lekplatsen anviindes vtil- endast
av d.garne till KrhkgrH.nd 5 och J; asfaltering av denna 'rkring-
vaig" fijrefaller i sd faIl helt barock.
Fijr de flesta av oss deldgare iir TV-tillgiingligtreten det enda
vi f&r ut av den nu orimligt hiiga medl.avgiften. Diirfdr kan vi
awakta med asfalteringen iinnu n&gra Ar. Dfter drygt 4O Ar
i byggbranschen trar jag idven kornmit i kontakt med problemet
asfalterirrg,

It{ed vlinlig hiilsning
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GYLLEROD S SAI'{FJ\LLIGHE TSFORENING

Protokoll fort vid ordinarie foreningrsstirnma
2000-03 -23

S 946 Oppnande av stimman och ni'rvarolista

Ulf Strandmark hilsade samtliga vilkomna och f6rklarade stimman
6ppnad. Nirwarande medlenunar redovisas i bil 1 -

S 947 VaI av ordf6rande f6r stimman

Tilt ordf6rande f6r stimman valdes Ulf Strandmark-

S 948 Val av sekreterare och tvA justeringsmS.n f6r
stAnurran

TiII sekreterare waldes Nils Romander. TiIl justeringsmin
valdes Gunnar Gustavsson och Torsten Starfelt.

S 949 Faststillande av dagordning

Stdmman faststillde dagordningen enligt kallelsen-

S 950 Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar
utsints i ritt tid

Stimman f6rklarades stadgeenligt utlyst.

S 951 Styrelsens verksar*tetsberittelse f6r 1999

Verksamhetsberittelsen genomgicks, godkindes och lades till
handlingarna.
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S 952 Resultat- och balansrikning f6r 1999

Resultat- och balansrikningen f6r 1999 genomgicks, godkindes
och lades till handlingarna.

S 953 Revisionsberattelse f6r 1999

Revisionsberittelsen upplistes, godkindes och lades tiIl
handlingarna.

S 954 Answarsfrihet f6r styrelsen f6r 1999

Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet f6r 1999.

S 955 Arwode tiIl styrelse och rewisorer f6r 2000

Styrelsens f6rslag att inga arvoden skulle utgi ti1I styrelse
e1ler revisorer godkindes av stimman.

S 955 Inlimnade motioner

Inga motioner hade inlimnats.

S 957 Styrelsens f6rslag till verksanhetsplan och
budget f6r 2000

Verksamhetsplanen och budgetf6rslaget genomgicks och antogs av
stimman.

S 958 Medlemsavgift for 2000

Stdmman faststillde avgiften f6r ir 2000 till kr 1.500:- per
fastighet med f6rfallodag 2000-05-31.

S 959 Debiteringslingd och igarf6rteckningr

Stirwnan godkinde upprittad debiteringslingd och
igarf6rteckning.
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S 960 VaJ- av stYrelse f6r 2000

Stimman valde f6Ijande:
till ordf6rande UIf Strandmark (omva1)
tiIl styrelseledamot Torbj6rn Kjill (omval)
till styrelseledamot Nils Romander (omval)
till styrelsesuppleant Inger Bring (omval)

S 961 VaI av revisor och revisorssuppleant f6r 2000

Stimman valde f6ljande:
tiII ordinarie rewisor Cecilia Gullberg Miintzingr (omval)
titl revisorssuppleant Britt M6ller (omval)

S 962 VaI av valberedning f6r 2000

Stimman valde f6Ijande:
Sture .Tagaeus (omwal)
Anne-Greta Svensson (nyval)

S 963 Owriga frigor

Asfalteringen aw gingvigarna

pitalades av flera att ogrisbekimpning kan beh6va g6ras utefter
asfaltkanterna och att problem med r6tter kan uppsti i h6jd med
Sillgrind 35.

Almsjukan

Kommunen har itagit sig att snarast under f6rviren filla de
almar som angripits av almsplintborren.

:-:':':": :': :":":
M6tet uttalade samfillt en erinran om att bitar inte ska finnas
upplagda pA P-platsen.

F6reningens stege

Enligt tidigare beslut f6rvaras samfillighetens stege mot
staket till sillgrand 5 i riktning mot G1'ller6dsskogen' Envar
som linar den ombeds att direfter snarast Sterstilla den dit.
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S 964 TillginglighAllande av protokollet

Ett varmt tack framf6rdes av de nArvarande till styrelsen f6r
synnerliqen gott arbete under iret som gitt.

Ett sirskilt tack riktades ocksi till Mats Str6mgren f6r hans
arbete med fl/-antennanliggningen.

Ordf6randen tackade direfter f6r intresset och avslutade
stimman.

Vid protokollet 2000-03-23:

Protokollet frin stAmman kommer att vara
Romander. Kopior distribueras under april
inbetalningskort avseende avgiften f6r ir

S 955 Awslutning

tillgingligt hos Nils
2000 tillsanunans med
2000.

Starfelt

.8",

g*M U.--f"r;

Nils Romander

,Justeras:

(qylIst2000)

a*&"-
Torsten



Bilaga 1

Forteckning 6ver nirvarande vid ordinarie
stimna 2OO0-03 -23 med GYllerods
Samf al J.ighe ts f orening

M611e LSzL2 Sillgrind 2 Rose & Nils Romander
M6Ile L5z2L Krokgrind 8 Torbj6rn Kjall
M611e L5:23 KrokgrAnd L2 Astrid & Stig Svensson
M611e L5224 Krokgrind 14 Anna-Stina Ljung
M6lIe L5:.28 Krokgrind 9 Pearl & .fan-Ake Bergknut
M611e 15:30 KrokgrAnd 5 Gun-Britt Brod6n plus fullmakt
M611e 15:34 Garngrind 4 Gunnar S6dergren som ombud
M6lle 15:4O Garngrrind 19 Ingemar Larsson med fullmakt
M611e L5:47 Garngrind 5 Torsten Starfelt med fullmakt
M6lIe 15 48 Garngrrind 3 OlIe K6nsberg som ombud
M611e 15:53 AJ.grind 14 Lena & UIf Strandmark
M6Ile 15:55 AJ.grind 2 Bengt Bring
M611e 15:56 AJ-grind 4 G6sta Welin som ombud
M611e 15:57 Algrind 11 Sture .Tagaeus plus fullmakt
M6lle 15
Molle 15
M611e 15

59 AJ.grind 7 Maggie Glavi
65 Sillgrind 47 Gunnar Gustafsson med fullmakter
69 Sillgrind 39 Gun-BritL Brod6n med fullmakter

( qyfort2OOO )



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING KALLELSE

Styrelsen i Gyllerods Samfiillighetsforening kallar till ordinarie foreningsstiimma torsdagen den23

mars 2000 kl 19.00 i Mcille Stationshus.

Dagordning

I
2
J

4
5

6
7

8

9
l0

ll
12

l3
T4

l5

Suimman tippnas och ndrvarolista uppriittas (OBS krav pi fullmakt)
Val av ordf6rande f6r stiimman
Val av sekreterare och tvi justeringsmiin f6r stiimman

Faststiillande av dagordning
Fragan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsiints i raft tid
Styrelsens verksamhetsberdttelse for 1999 (Bil l)
Resultat- och balansriikning for 1999 (Bil 2)

Revisionsberiittelse for 1999 (Bil 3)
Ansvarsfrihet ftir styrelsen for verksamhetsiret 1999

Arvode fdr styrelse och revisorer ftir 2000 (Styrelsen foreslir att arvode inte

utgir)
Styrelsens fdrslag till verksamhetsplan for 2000 (Bil 4)

Styrelsens forslag till budget for 2000 (Bil 5)

Styrelsens ftlrslag till medlemsavgift for 2000 (Bil 5)
Debiteringsltingd och iigarforteckning (Bil 6)

Val av styrelse for 2000
Val av styrelseordftirande
Val av tvi ordinarie styrelseledamdter
Val av en styrelsesuppleant

Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Owiga frigor
Tid och plats for tillgiinglighet av sfimmoprotokollet (Kopia av protokollet
kommer att tillstiillas medlemmarna under april manad 2000)
Avslutning

l6
t7
l8
l9

20

Med viinliga hiilsningar/Styrelsen

-----------K LIPP---------------
Niirvarande vid Gyllerdds Samf;illighetsf6renings f6reningsstiimma 2000-03-23
(Liimnas till sekreteraren vid s6mman. Anviindes vid behov iiven som fullmakt.)

Namn:

Adress/Fastighet: .

OBS! Vid rostning giiller en rdst per fastighet och en fullmakt per person (vid deliigare flera
fullmakter)

Jaglvi befullmiiktigar... . . .. att foretrfia mig/oss vid
Gyllerods Samfiillighetsforenings ordinarie fcireningsstiimma 2000-03-23.

AgarelDeldgare
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Protokoll f6rt vid ordinarie f6reningsstanma 2OOL-O3-27

S 966 Oppnande av stanman och nirvarolista

Ulf Strandmark hAl-sade samtliga vAtkomna och forklarade stannan oppnad.
NArvarande medlenmar redovisas i bi]. 1.

S 967 VaI av ordforande for stinman

Til-I ordforande f6r stA:nman valdes ULf Strandnark.

^ S 968 Val av sekreterare och tvi justeringsmAn for stAnman

TiI! sekreterare val-des NiJ-s Romander. fiJ-I justeringsmin valdes Gunnar
Gustafsson och Jan Ake Bergknut.

S 969 FaststSllande av dagor&ring

Stiilman faststillde dagor&ringen enligt kallelsen.

S 970 FrAgan om kaLl-eJ-se och stadgreenliga handlingartlt.p6nts i ritt tid

g!ann31 f6rklarades stadgeenligt utlyst.

S 971 Styre1sens verksamhetsber6ttelse for Ar 2000

VerksamhetsberAtteJ.sen son utsAnts med kallelsen, genomgicks, godkindes och
lades tiJ.J. handlingarna.

S 972 Resultat- och balansrikning f6r ir 2000

Resultat- och balansrAkningen som utsints med kallelsen, genomgicks,
godkAndes och J-ades tiIl handlingarna.

S 9?3 Revisionsberittelse for ir 2000

RevisionsberAtteLsen upplistes, godkindes och lades tiII handlingarna.

S 974 AnEvarsfrihet f6r styrelsen for ir 2000

Stimnan beviljade styrelsen ansvarsfrihet f6r Ar 2000.

S 9?5 Arvode tiJ-I styrelse och revisorer f6r 2001

Styrelsens f6rslag att inga arvoden skulle utgA till styrelse eller
revisorer godkindes av stinman. I stAllet beslot stinman att styreJ.sen
sku1le fA intaga en "god middag" pi nigon av M611es krogar pi foreningens
bekostnad som tack for gott arbete under Ar 2000.
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S 976 Styrelsens f6rslag till verksamhetsplan f6r Aren 2000-2005

Ordf6randen redogjorde for med kallelsen utsind fornyelse- och
underhillsplan.

Efterf6ljande diskrrssion kom frAnst att berora HAven, men ocksi P-platsen
med omgivning varrid klargjordes att dessa inte ingrir i samfAllighetens
ansvarsomrAde utan H6ganAs Kommuns ned M611e VAgf6rening och Mo1le
Ha.unforening som delentrepren6rer. Trots detta fra^mhoIls frin
stAnnodeltagares sida det virdefuJ.J.a i att styrelsen bevakar Sven dessa
omraden f6r Gyllerodsborna samfA[da trivsel.

Per Christiansson h6'vdade dock att frAgor utanfor samfiillighetens
ansvarcronride borde utgi och uppnanade envar att sjAlv piverka VAgf6reningen
vid dess irsmote, som i ir infal.J.er 26 apriI.

ogrisbekiupning pA de Etensatta kanterna.

Sture rTagaeus med fJ-era foresJ.og att det vore vArdefullt om styrelsen ville
bearbeta VAgf6reningen bland annat €tenom att i en skrivelse pAtala dess
skyldigheter inom Gyllerodsomridet. Cecilia Gullberg Miintzing upplyste dA om

att V6gforeningen vS.ntas upphora om nAgot Ar och dess resurser i vintan
harpi tyvirr minskar successivt och dA ned minskade insatser son foIjd.

Vad 16r asfal.tsytorna efterlystes eventuell garantibesiktning eftersom vissa
skador redan sades ha uppstitt pA grund av "diligt underarbete".

OIIe K6nsberg pAtal.ade att ett trid pi en av "6arna" pi Garngrind hiIler pi
att fal.la och kunde komma nAgon tiJ.J- skada. Antingen borde det r6tas upp
eller ersattas ned ett nytt.

Synpunkter fr--f6rdes ocksi on att Rosa Ragusahickarna borde klippas oftare.

Efter avslutad diskussion beslot stAnrnan
- att antaga den f6reslagna verksamhetsplanen med den uttalade

begrinsningen r6rande Hiven.
- att uppdraga At styreJ-sen att i 6vrigt bearbeta framforda pipekanden om

hAckar, trAd och asfalt.
- att uppdraga it styrelsen att pA lilnpJ-igt siitt piverka Vigforeningen med

fJ-era ansvariga vad 16r Gyllerodsonridet.

S 977 Styrelsens f6rsJ-ag till budget for ir 2000

Kass6ren redogjorde for med kallelsen utsAnt budgetforlag, som d€.refter
antogs 3Y gtinm3n.

S 978 !4edlemsavgift f6r ir 2001

glirnn3n faststSllde avgiften for Ar 2001 till kr 1.500:- Per fastighet med
forfalJ.odag 2001-05-31 .

S 979 DebiteringsJ.ingd och Agarforteckning

glimn3n godkAnde upprAttad debiteringslAngd och igarforteckning.
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S 980 VaL av styrelse f6r 2001

Stinnan valde f6ljande:
ti]-]- ordforande U].f Strandmark (omval)
tiII styrelseleda.mot Lennie rfansson (nl.val)
ti1J. styrelseledauot Nils Romander (omval)
tiII styrelsesuppleant Inger Bring (omval)

S 981 Val av revisor och revisorssuppleant for 2001

g!5mn41 valde f6ljande:
tiJ.J- ordinarie revisor Cecilia Gullberg Miintzing (onva1)
tilJ- revisorssuppleant UJ.J-a Steen (nWal)

S 982 VaI av valberedrring for Ar 2001

StAnnan valde foljande:
^ Sture ilagaeus (omval.)

Arrne-Greta Svensson (ouvaI)

S 983 Ovriga frigor

t, StadgeAndring

Ordforanden redogjorde for det med kallelsen utsAnda f6rslaget till
stadgeindring vad ror tidpunkt f6r ordinarie stinma.

Under foljande diskussion st511de sig stinman positiv ti1l forslaget, lren
olika konsekvenser av det framf6rdes varf6r slimmsn beslot att uppdraga it
styrelsen att vidareutveckla f6rsJ-aget mot bakgnrnd av under diskussionen
fr.-forda slmpunkter och Sterko--a med ett konkret forslag.

2, Ut6kning av sa:nfiJ.J.igheten

Ordforanden redogjorde f6r hittills vidtagma itgirder rorande Eksj6hus
eventueJ.J-a anslutning av de 9 tilIko--ande fastigheterna i Sillgrinds
f6r1Angming.

glinn3rl benlmdigade styrelsen att slutfora f6rhandlingarna ned Ekslohus pi
f6resJ-agrna vil1kor och att vidtaga erforderliga Atg6rder for Sndring av
samfAtJ-ighetens anli.ggningsbeslut och stadgar. Se nArmare h6rom i bilaga 2.

3, P-platsen HAven

Under diskuEsionen om P-platsen kom slmpunkter Ater upp, vilka franf6rtE och
bemotts en1igt 5976 ovan vad 16r samfillighetens ansvarsomride.

Vad ror upplAggming av bAtar pA P-platsen framf6rde Lars Steen med flera
Asikten att detta inte st6rde parkeringsn6jligheterna i 6vrigt.

Mot bakgrund av den forda debatten och med upphAvande 3v i1'gsfimm311s
uttalande 2OOO-03-23 (se protokollet 5963) beslot notet att ej motsitta sig
lAngtidsuppstillning av bAtar och bilar pi P-platsen trots att ett sidant
forfarande strider mot kommunens regler.

Christer Nilsson anmil-de sig villig att vidtala Hamnforeningen om dess
atrsvar f6r P-ptatsen men sade sig ocksA viJ-J-ig att till-stnnans med Lars
Steen octr andra frivilliga insatser stAda omridet.

Det pitalades ocksi att ett J.ock i markniva tilL en Hoganis gatukontor
tillhorig brunn invid P-platsen ligger lost och kan orsaka skada.



sid 4/4

Forslag franf6rdes ocksi om gal-J-ring av buskaget runt P-pJ-atsen.

.fohn GJ-avi, ueddelade att tidrrings- och brevbuden Ater uttryckt prob1am med
att bilar parkeras franf6r brevlAdorna. Han vAdjade dirfor tiIl nedlemmarna
att beakta detta och att utnyttja P-platsen vid llSven istAllet for att
parkera pi de trAnga grinderna.

4, Ovrigt

'John GJ.avi vAdjade till nedfemmarna att i n6jligaste man hAlla sina
ytterbelysningar tinda under norkertid som ett led i brottsforebyggande
syfte.

S 984 TillgliurgJ-ighillande av protokollet

Protoko]-let frin stArnrnan komner
Kopior distribueras under apriJ.
avseende avgiften for ir 2001.

S 985 Avslutning

att vara tiJ-J.giingJ.igt hos NiJ.s Rouander.
2001 tillsanmans ned inbetal-ningskort

Jan Ake

Ett varmt tack framf6rdes av de nS.rvarande till styreJ.sen f6r synnerligen
gott arbete under iret som gAtt.

Ett si'rskiJ-t tack riktades ocksi tiJ-l Torbj6rn KjriJ.l som avgAr efter
nAngirigt arbete inom styrelsen Eamt till Britt Moller, som avgir efter 5 Ar
som revisorsuppleant.

Ordforanden tackade direfter for intresset och avslutade stinrnan.

Efter den formeJ.La de1en av m6tet serveradeE kaffe ned dopp och i anslutning
hiirtill informerade Ingvar Lindgren frAn Litas AB om vad vi har att vinta
oss vad giiJ-J-er frantida IV- och bredbandsteknik. TilJ-faJ-J-e titJ. frigor gavs.

Vid protokolAet \001-03-27 :

_G

W8^,



F6rteckning over nAnrarande
SanfSJ.li ghetsf 6rening

Bilaga 1

vid ordin33i6 stinna 2001-03-27 med Gyllerods

Garngrind

Krokgrind

SiJ-J.griiLnd

AJ.grand

1
2
3
7
9
9

L2
8
9

L2
2
2
4

25
4t
47
51

1
1
2
3
4
4
7
8

10
11
L4
L4

,Ian-Erik Persson
GuniJ-la Klang
OIle K6nsberg
KjeJ-1 Larsson
Ake Andersson
UlIa Andersson
Anna-Greta Svensgon
Torbj6rn Kjall
Jan Ake Bergknut
Stig Svensson
NiIs Romander
Rose Romader
Per Christiansson
Charlotte Baer
Staffan Gribel
Gunnar Gustafsson
CeciLia Gullberg Miintzing
Lars Steen
U]-]-a Steen
Inger Bring
Lennie 'Jansson
Gosta Welin
Gertie Welin
,fohn GIavA
Christer Nilsson
Ingvar Tingrval-J.
Sture ilagaeue
Ulf Strandberg
Lena Strandberg

Dessutom hade fuJ-lmakter inlAnnats representerande 7,5 fastigheter.
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KALLELSE

Styrelsen ftr Gylleriids Samfiillighetsfiirening kallar till ordinarie stflmma
tisdaeen den 27 mars 2001 kl. 19.00 i Miille stationshus.

Fiirslae till daeordnine:

l. Stiimman iippnas och niirvarolista upprlittas (OBS! - krav pi fullmakt)
2. Val av ordfiirande fiir stflmman
3. Val av sekreterare och tvi justeringsmiin
4. Faststiillande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsflnts i riitt tid
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir ir 2000 (Bil. 1)
7. Resultat- och balansrlikning fiir ir 2000 (ingir i Bil.l)
8. Revisionsberiittelse fiir f,r 2000 (Bil. 2)
9. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen fiir verksamhetsflret 2000
10.Arvode fiir styrelse och revisorer fiir ir 2000 (styr. fiireslir att aw. ej utgir)
11. Styrelsens fiirslag till verksamhetsplan ftir iren 2001-2005 (Bil. 3)
12. Styrelsens fiirslag till budget fiir hr 2001(Bil. 4)
13. Styrelsens fiirslag till medlemsavgift fiir flr 2001 (Bil. 4)
14. Faststlillande av debiteringsllingd och iigarfiirteckning (Bil. 5)
15.Val av styrelse fiir ir 2001

- val av ordfiirande
- val av tvi ordinarie styrelseledamiiter
- val av en styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor och suppleant fiir denne
17.Val av valberedning

rA 18. Ovriga frigor
Styrelsens fiirslag till iindring av $ 12 ivhra stadgar (Bil. 6)

- Ev. utiikning av samfiilligheten med ytterligare nio fastigheter och
villkoren hf,rfiir, iindring av anlliggningsbeslutet och vira stadgar samt
uppdrag till styrelsen att ombesiirja detta.

- Friga om anviindandet av P-platsen Hiven.
19. Tid och plats ftir tillgiinglighet av stimmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstilles medlemmarna under april minad)
20.Miitets avslutande

Efter den formella delen av miitet serveras kaffe med dopp och i anslutning
hiirtill informerar Ingvar Lindgren frin Litas AB om vad vi har att viinta oss vad
giiller framtida TV- och bredbandsteknik Tillfiille till frf,gor ges.

vAr,rovrNat
Miille 2001-02-28

STYRE,LSEN Sex bilasor + fullmaktsformuliir



BiJ-aga 2

Glrller6ds Sanfa[ighetsf6rening

Bemlmdigande for styrelsen att om si bJ-ir aktuellt vidtaga foljande StgArder for
att utoka antalet fastigheter i samfAlligheten i anle&ring av Eksj6hus blivande
byggmationer i onridet nitt f6r kapellet.

L, Avtal-a ned Eksj6hus och/elLer enskiJ-d fastighetsAgare om anslutning av max.
nio fastigheter, aJ-J.a som fullvirdiga medlemnar i sa'nfAJ-Iigheten. pi
f6ljande vil1kor i ovrigt:

- aJ-J. anslutning till befintlig centralantennanliggning utf6res
och bekostas av motParten,

- Andring av anlAggningsbesLutet (frin 73 till 82 fastigheter) - gores hos
fastighetsbildrringsmlmdigheten - bekostas av notparten (minst 7 kkr),

- f6r varje fastighet erligges f6re inkopplandet en rtintrAdesavgiftrr
om 5 kkr

- motparten erJ-igger beslutad Arsavgift tiLl f6reningen fr.o.m.
den mAnad inkoppling sker,

- f6rutsAtter myndigheternas godkinnande av iindring i
an1iggningsbeslut och stadgar.

Beloppet 5 kkr har framrAknats eAlunda:
VArde av befintlig anlilggning (enJ.. Litas) ca 2,5 kkr/fast
De1 av befintligt kapital i f6reningen ca 1,5 kkr/fast
Ny asfal-t, x-tra utdeb. under Ar 1999 0,5 kkr/fast
X-tra kostn. For reg. av Andring i stadgar n.n ca 0,5 kkr,/fast
Summa 5,0 kkr,/fast

2, Ans6ka hos fastighetsbildningsml'ndigheten om Andring av gAllande
anlAggningsbeslut L975-OL-23 (utokning av antalet fastigheter ingAende
i anlSggningen).

3, Ansoka hos lSnsstyrelsen om indring av vAra stadgar pA enahanda sAtt.



Bil. 6

cyLLERoos slvrrAr,LIGHETsrOnnNrNc

I fiireningens stadgar $ 12 stir, att "ordinarie stdmma skall irligen hillas
senast under mars minad ....."
Stadgarna reglerar ej nfirmare hur iindring df,rav skall ske. Enl. Lag om fiir-
valtning av samfiilligheter krivs dock fiir iindring minst 2/3 av avgivna riister.

I Lag onn ekonomiska fiireningar 7 kap. 4 $ stadgas, att "Ordinarie fiirenings-

stiimma skall hillas inom sex minader efter utgingen av varje rflkenskapsir.

Stvrelsens fiirslag:
Styrelsen fiireslir den iindringen av $ 12 i stadgarna, att
"@rrie stemma skall arlisen hallas senast under itni manad ....f 1

Motiver!49
A..t"tit.'.nu .ngagerar uppenbarligen ej liingre flertalet av medlemmarna. Ar
1999 vat'19 fastigheter (av totalt 73) representerade vid irsmiitet, hr 2000 var
antalet I7 d.v.s. drygt 115 av medlemmarn^ beslutar fiir samtligas riikning.
Styrelsen vill att irsmiitena skall locka flera intressenter. Vi tror, att den

diliga anslutningen har flera orsaker ex.vis. har vi haft fi intressanta frigor uppe

till diskussion/beslut, drygt ll5 av fastigheterna anviindes ej som iretruntbostad
d.v.s. igarna bor pi annan ort och kan ej deltaga i miite fiirlagt till arbetsdag
i slutet a.v mars minad. Vi har ocksi fitt hiira, att sammanhillningen inom
Gylleriirl var bflttre fiirr, miijtigen beroende pi att en viss generationsvflxling
har skett.
Styrelsen har fiiresatt sig att siika fi en lindring till stfind. Genom attlilgga
irsmiitet under sista veckan av juni minad kan vi fi med dven icke iret-
runtboende. I vart fall ges dessa en rimlig miijlighet att deltaga i besluten.
Vidare tror vi, att vi skulle kunna skapa en festligare ram kring miitet iin
vad som iir fallet i dag. Vi t[nker oss att fiirlfigga miitet till Miilletr?id-
girden, inbjuda till nflgon form av aktivitet (information av allmint intresse
ss. triidgird, virmeekonomi, reseberfittelse, nya tekniker etc.) flvensom servering
av littare fiirtiiring m.m. - allt i akt och mening att ge miijlighet till en stunds
trivsam samvaro och dirmed stirka sammanhillningen.

Bifaller irsmiitet styrelsens fiirslag kan en ftiriindring ske tidigast till miitet ir
2002. Vi giir dock redan i ir ett ftirsiik med information och frigestund kring den

alltmer :rktuella bredbandstekniken - se kallelsen!

Miille i l'ebruari 2001.

Stvrelsen
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll f ijrt vid ordinarie fiireningsstanna- 20CI2-O3-26.

S 986 0ppnande av stdnman och ndrvarolista

Ulf Strandnark hSlsade samtliga vdlkomna och fiirklarade stdm-
man iippnad. Ndrvarande nedlennar redovisas i bi1 1 .

S 987 Val av ordfiirande fiir stdnnan

Ti11 ordfiirande fiir stdmnan valdes Ulf Strandnark.

S 988 Val av sekreterare och tvi -j usteringsndn f iir stdnman

Ti11 sekreterare valdes Nils Ronander.Till iusteringsndn val-
des Lars Steen och Margareta GlavE.

S 989 Faststdllande av dagordning

Stdmnan faststiillde dagordningen enligt kallelsen.

S 990 Frtean om ka11e1se och stadseenliga handlingar utsents -i
rett tid
Stdmnan fijrklarades stadgeenligt utlyst.

S 991 Stvrelsens verksanhetsberdttelse fiir 5r 2001

Verksanhetsberdttelsen,som utsents med kallelsen, genomgicks,
godkiindes och lades ti11 handlingarna.

I sambarid ned redogiirelsen franfiirdes synpunkter av
O11e Kiinsberg och Charlotte Baer pt Vdgfiireningens bristan-

de skiitsel av onrSdets vdgar och torg
Charlotte Baer pA de hiiga kostnaderna fiir TV-kanalernas vis-

ningsrat ter
Gun-Britt Brod-en pi ogrds som kommer upp genom de nyasfal-

terade gAngvdgarna.

Stdnnan besltjt att oidfdranden pA nytt kontaktar Viigfiireningens
ordfijrande ned begdran on snara etgarder enligt dess skyldig-
heter inom Gyllerd,dsonr6det.

Gunnar Gustaf sson erbjijd si8 att h61la ett iiga p8 f tireningens
stege,som fiirvaras utmed staketet mot skogen ti11 Sillgrdnd 5

och fiireslog att envar,som l8nar den,liigger en lapp hdron i
hans brevl6da,Sillgriind L7,vi1ket f6rslag 6ettogs med tacksamhet.

S 992 Resultat-och balansr?ikning fijr 2001.

Resultat- och balansrdkningen,som utsants med kallelsen,genom-
gicks,godkdndes och lades ti11 handlingarna.
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S 993 Revisionsberdttelse f iir Er 2001

Revisionsberdttelsen,som utsents ned kallelsen,godkdndes och
lades ti11 handlingarna.

S 994 Ansvarsfrihet fdr styrelsen fijr Er 2001

Stdnnan beviljade styrelsen ansvarsfrihet fiir Er 2001.

S 995 Arvode till styrelse och revisorer f6,r 8r 2001

Styrelsens fiirslag att inga arvoden sku1le utgE ti11 styrelse
el1er revisorer godkdndes av stiimman.

S 996 Styrelsens f iirslag ti11 verksanhetsplan fiir Eren 2002-2006

Ordfiiranden redogjorde ftir med kallelsen utsend fiirnyelse- och
underh6llsplan och fiirtydligade att ned "Uppsnyggning av HAven"
endast avsEgs ogrdsbekdnpning pE de stensatta kanterna varefter
stiimman godkdnde planen.

S 997 Styrelsens fiirslag ti11 budget f ijr Er 2002

Kassijren redogjorde fiir med ka11e1sen utsent budgetfiirslag.

Synpunkter franftjrdes ddrvid av Christer Nilsson,Lars Steen,
Charlotte Baer n f1 om att fonderna t v inte borde iika och att
inte mer investeringar borde ldggas pi nuvarande TV-antennanliig!-
ning.Giista Welin fiireslog att f rAgan om nedlemsavgif ten sku1le
bordldggas i avvaktan p8 utredning om antennanldggningen.Lennie
Jansson upplyste om att bredband f iir Miille inte 5r aktuellt pA
flera Er.

Efter avslutad diskussion beslijt stennan att anta budgetf tirslaget
sant att uppdra 5t styrelsen att giira en grundlig utredning on
antennanldggningen och alternativ ti11 denna sAson anslutning
till ev anlSggning fiir Vita Byn eller att varje fastighet sjiilv
skaffar egen parabol.

S 998 Medlemsavgift fdr 8r 2002

Stdmman faststdllde avgiften fijr 5r 2OO2 till kr 1.800:- per
fastighet med fiirfallodag 2002-05-31.

S 999 Debiteringsldngd och iigarf6rteckning

Stdnman godkEinde upprdttad debiteringsldngd och Sgarfiirteckning.

S 1000 Val av styrelse f ijr Er 2002

Stdmman valde:
ti11 ordfijrande Ulf Strandmark (onval)
ti11 styrelseledanot Lennie Jansson (onva1)
ti11 styrelseledamot Ingrid Sundlijf-Eriksson (nyva1)
ti11 styrelsesuppleant Tove Stenberg (nyval).
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S 1OO1 -Va1 av revisor och revisorssuppleant fiir i61 2002

Stdnnan valde:
ti11 ordinarie revisor Cecil.ia Gullberg-Miintzing (onval)
ti11 revisorssuppleant U11a Steen. (onval).

S 1002 Va1 av valberednirig fiir 8r 2003

Stdnnan valde:
Sture Jagaeus (onval)
Anna-Greta Svensson (onval).

S 1003 0vriga frtgor

1 , Stadge6ndring

Ordftiranden redogjorde fiir det med ka11e1sen utsEnda ftirslaget
ti11 stadgedndring men annSlde att styrelsen fiirordar ofiiriind-
rade stadgar,vilket 6ven blev stiimmans beslut.

2, Enkdten betr TV-kanaler

Lennie Jansson informerade om resultatet av genonfiird enkdt
on medlemnarnas TV-tittande.Tyvdrr hade endast ca hiilften svarat.
Av dessa frangick att det nuvarande utbudet av kanaler i stort
viil motsvarar tittarnas behov.Han Esktdliggjorde detta med en
grafisk bild.NSgra iinskade fler kanaler.Vissa klagade pE bild-
kvaliten, vilket emellertid torde hdnf iiras ti11 f iirhtllanden i
beriird fastighet och inte i anldggningen.

Stdnnan besliit att uppdra Et styrelsen att tala ned Litas AB
om kanalutbudet. (Jfr Sven- med-S'99'7' ovan).

3, Diverse infornation

0rdfiiranden infornerade om att
gAngvdgen frEn stationen not Gylleriid,vilken numera fAtt ga-

tubelysning,kommer att asfalteras ndr konnunens ttervinnings-
kdrl vid boule-banorna fttt annan placering

ny mindre fotbollsplan kommer att anldggas pE banvallen norr
on utfarten frin Gylleriid not Vdstra Bangatan

styrelsen beslutat att av utlandsboende ta ut avgift ftir att
tecka fiireningens merkostnad i- sanband med deras inbetalning av
Arsavgiften.Detta ftirfaringssdtt konfirmerades av st6mnan

Mij11e Byfiirening h811er informationsnijte 10 april dit'han
rekomnenderade medlemmarna att g5.

Slutligen viidjade ordfiiranden Ster ti11 nedlemmarna att i niij-
ligaste min h811a sina ytterbelysningar tdnda under mdrkertid
som ett led i brottsfiirebyggande syfte och ndmnde att det nunera
finns lAgenergilanpor som tdnder och sldcker automatiskt.

S 1004 Tillgiinglighet av protokollet

Stdnmoprotokollet kommer att vara tillgdngligt hos Nils Romander
fr o m 2002-O4-l5.Kopior distribueras under april 2OO2 tillsan-
nans med inbetalningskort avseende avgiften fdr Er 2002.
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S 1005 Avslutning

'Ett varmt tack franfdrdes av de ndrvarande ti11 styrelsen fdr
gott arbete under Sret .son gEtt.

Ett sdrskilt tack riktades ocks6 ti11 fnger Bring och Nils'Romander vilka avgEr efter flerErigt arbete inon styrelsen.

0rdfiiranden tackade ddrefter fiir intresset och avslutade stdn-
lllan.

Efter den fornella delen av niitet serverades kaffe ned dopp
och i anslutning hdrtill informerade Mats Jacobsson om det bu-
tiksprojekt som han startat ned hopp om att fa ig8ng en livs-
nedelsaffdr i Mii11e.

Vid proto er 2002-03-26

Romander

Steen

//iO
(,&///,/4,_--" '/' \/

Margdreta Glavt -



Bilaga I

Fiirteckning ijver niirvarande vid ordinarie stenma 2AQ2-O3-26

med Gylleriids Sanfiillighetsfiirening

Garngrdnd 3 Olle Kiinsberg
7 Kj ell tarsson

3 iil:"i;.:::::l'"'
10 John Erik Ljung
11 Ingrid Sundl6,f -Eriksson
12 Anna-Greta Svensson

. 15 Tove Stenberg
Krokgrdnd 5 Gun-Britt Brod-en 

b-
Sillgriind 2 Nils Ronander

4 Astrid Christiansson
25 Charlotte Baer
47 Gunnar Gustafsson

llgrEind 1 Lars Steen
1 Ulla Steen
3 Lennie Jansson
4 Giista I'lelin
4 Gertie hlelin
7 Margareta GlavE
8 Christer Nilsson
10 fngvar Tingvall
11 Sture Jagaeus
L4 Ulf Strandberg

Dessutom hade fullnakter fiir nedanstEende inl6nnats:

Krokgrdnd 4 John Bengtsson
4 Barbro Bengtsson
5 Nils E Brod€n
9 Jan Bergknut

Sillgriind 2 Rose Ronander
4 Per Christiansson
39 Carl-Gustav Lindstriin
39 Carola Hannah
47 Viveca Gustafsson
47 Eva Fredriksson

llgriind 10 Birgitta Tingvall
11 Ulf Jagaues
11 Annika Jagaeus
14 Lena Strandnark



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFONPNTNC

KALLELSE

Styrelsen fiir Gyllerdds samftillighetsftirening kallar till ordinarie st?imma

tisdagen den 26 mars 2002_kl. 19.00 hos S<iderbergs, Mdllel2igevtigen.
Obs! - Andrad dag o. ny lokal.

Frirslag till dagordning

1. Stiimman dppnas och niirvarolista uppriittas (OBS! - krav pn fullmakt)
2. Val av ordftirande fiir stiimman
3. Val av sekreterare och tvi justeringsmiin/kvinnor

A 4. Faststiillande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsiints i tid
6. Styrelsens verksamhetsberdttelse ftr 61 2001 (Bil. 1)

7. Resultat- och balansr?ikning ftir 61 2001 (ingir i Bil. l)
8. Revisionsberiittelse ftr 61 2001 (Bil. 2)
9. Fraga om ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir verksamhetsiret 2001
10. Arvode ftir styrelse och revisorer ftir ir 200I (styr. ftreslir att arv. ej utgir)
1 1. Styrelsens fiirslag till verksamhetsplan ftir 6ren 2002-2006 (Bil.3)
12. Styrelsen ftirslag till budget flor 61 2002 (Bil.4)
13. Styrelsens ftirslag till medlemsavgift ftr 61 2002 (Bil.4)
14. Faststiillande av debiteringsl?ingd och 2igarfiirteckning (Bil. 5)
15. Val av styrelse ft)r ir 2002 - Valberedningens ft)rslag biliigges (Bil.6)

- val av ordftirande
- val av tvi ordinarie styrelseledamd,ter
- val av en styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor och suppleant ftir denne
17.Yal av valberedning
18. Ovriga frigor

- Friga om stadgeiindring (iindringsftirslag biliigges, bil. 7). Styrelsen ftireslir gi
anormg.

- Information om enkiiten betr. TV-kanaler m.m.
19. Tid och plats ftir tillgiinglighet av stiimmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstiilles medlemmarna under april manad)
20. Mcitets avslutande

Fdreningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Mrille 2002-02-26

STYRELSEN Sju bilagor + fullmaktsformuliir



Bil. 7

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

PM

Ang. ev. stadgeflndringar.

Nu giillande stadgar registrerades av liinsstyrelsen 1975-03-07.De har diirefter ej
varit fiiremfll fiir nfigon iindring.

Fiiljande $$ biir/kan indras:

s11

Nuvarande lydelse

Fiireningens riikenskapsperiod
omfattar tiden 1 ianuari -
31 december.

Ordinarie stflmma skall irlig-
en hillas under mars minad pi
tid och plats som styrelsen be-
stiimmer. Styrelsen kan niir den
finner erforderligt utlysa extra
stiimma.

Medlem kan genom motion viicka
fiirslag rdrande ftireningens verk-
samhet. Motion, som skall behand-
las pi ordinarie stflmma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under
ianuari minad. Infiir extra stflmma
meddelar styrelsen tid ftir avgivan-
de av motion.

Fdreslagen lydelse

Fiireningens riikenskapsperiod
omfattar tiden L april - 31 mars.

Ordinarie stiimma skall flrligen
hillas senast under iuni mflnad
pi tid platso som styrelsen be-
stiimmer.
Styrelsen kan .............stiimma.

Medlem kan genom verk-
samhet. Motion, som skall ......
.... senast under mars minad.
Infiir extra stflmma
motion.

$12

s14

Fiir beslut om iindring av fiireningens stadgar fordras minst 2/3 av de avgivna
rdsterna.

2002-02-26ruS
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Garngrdnd 1

Gdma inf6rskaffa Canal + och dven engelsl</svensk MTV

Garngrdnd 14

Saknar en kanal som visar golf (Viasat ex.)

Garngrdnd 15
Kan man fA engelsk eller nordisk MTV i stdllet for tysk ?

Garngrdnd 2
Dom som dr kryssade som dalig bildkvalit6 iir inbland .. inte alltid

Garngrdnd 5
Hvoqliqt f rAnsett kommentarer:
Euidsfort, svensk, dansk, engelskt tal samtidigt-
CNN och Eurosport skiftade kanal- helt plotsligt

Korkgriind 11

Vi saknar tvA stationer enl. ovan samt att flera ligger pA andra frelcvenser. Dessutom har man tagit.bott
enqetski MTV och Cartoon Network (DA man ejlar hiinsyntill " Den kommande generationen")Hade
det-varit ekonomisk genomforbart skulle en filmkanal legat pA onskelistan.
RTL kan viejfA in, TV 5 euroPe likasa

Krokgrdnd 1

Discovery vill vi ha kvar . De andra satellitkanalerna bryr vi oss inte mycket om.

Krokgrdnd 10
TY2 dr ibland borta flera daqar i strdck
Xvatiien pa tV g ocfr Kanais dr urdAlig. Kan. overhuvudtaget inte se nAgra filmer pA dessa kanaler.
Bilden iii mork och konstig. Detta mAste Atgdrdas.

Krokgrdnd 12
6nskan: Viasat sport

Krokgrdnd 13
SvAft att siAlv stdlla in kanaler pe TV och video. Sist jag gick igenom alla missade jag Discovery. Jag
fdrstAr ej eira noteringar om "station".
Forutonisvensk TV2 som dr ojdmn, dr de flesta mottagningar bra.

Krokgrdnd 5
Eurosport int. foredrar eng. kommentatorer. Onskvdrt Canal + och viasat spott

Krokgrdnd 7
Ser oiirna att de tVska och den franska forsvinner till formAn for kanaler typ Discovery, National
Geo6graphic, teknikkanal etc.
fUOrk bild TV 3 och MTV, TV 5 europe helkass.

Sillgriind 13
RTL + bytes mot Z-TV
MTV, tysk bytes mot nordisk eller engelsk

Sillgrdnd 15
Dansk TV 2 usel kvalit6



' Sillgrdnd 17
Saknar BBC World och TVE.
Obs Vi har inte kunnat fA in franska TV 5 den senaste tiden !

Sillgrdnd 39
Onskvdrt: Canal + och viasat sport

Sillgrdnd 47
Eurosporl gdrna med svensk kommentator dA utbudet finns.

Sillgriind 51

Cartoon network vill vi ha. De tyska och franska kanalerna kan slopas helt. Ev. utbyte av tysk MTV till
nordisk MTV.

Sillgrdnd 8

^ Vi borde ha svensk MTV eller Z-TV

Sillgrdnd 9
Bra utbud !

^ Algrdnd 1

Vi dr nojda, men fdrgerna dr dAliga pA TV3 och kanal 5.

Algrdnd 11

Det bor mAnga golfare i Gyllerod, vilka i likhet med mig onskar sig en golfkanal, tex viasat sport.

Algrdnd 13
TV 2 har inte fungerat ett par gAnger i sommar.

Algrdnd 14
Vi onskar en bra filmkanal - Ev. TV1000/Canal + ??
Ovriga onskemAl: BBC World o. (ev.) Viasat Spot1.

@ha!
Algriind I
MTV, RTL, TV 5 Europe - OK om dom forsvinner.
Resterande bor vara kvar.
Bra om man kan fA info om vilka kombinationer som dr mojliga och vilket ovrigt utbud som finns.
TV 3 lite for mork bild.
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GYLLERODS SA}IFALLIGHETSFOREWTNE

protokolr f6rt vid ordinarie f6reningsstamma 2003-03-25-

$1006oPPNANDEAVSTAMMANocHwAnvaRoLISTA

ulf strandmark hiilsade samtliga viilkomna och forklarade
stSmman 6ppnad. NSrvarande medlernmar redovj-sas i bil' 1'

S 1OO? VAL AV ORDFORANDE FOR STAMMAN

'a TiI1 ordf6rande f6r stanunan valdes Ulf Strandmark'

i

s 1oO8 VAL Av SEKRETERARE OCH TVA JUSTERINGSMAN/KVINNOR

TillsekreterarevaldeslngridEriksson.Ti}I
justeringskvinnor valdes Astrid christiansson och Gunilla
KIang

S 1OO9 FASTSTAT,T,ENOE AV DAGORDNING

stiimman faststiillde dagordningen enligt kallelsen'

S 1O1O FRAGAN OM KALLELSE OCH STADGEENLIGA HANDLINGAR

UTSANTS I TID

Stiimman f6rklarades stadgeenligt utlyst'

s 1011 sryRELsENs vERKsAMHETsBEnArrsLsn rOn An 2002

Ordforanden hiilsade nya medlemmar viilkomna och orienterade om

syfte och mening med samfiilligheten. Vidare orj-enterade
ordf6randen om avgivna yttranden under Aret och informerade om

aktueltt liige samt gick igenom verksamhetsberiittelsen som

utsdnts med kallelsen'

I samband med genomgangen framfordes synpunkter av

G$sta l{e1in, som ansflg det angel5get att kommunen siltter
upp forbudsskyltar mot genomfart vid de nya vagarna i

".*rarrighetens 
ndromrade (melLan vita Byn och

samfiillighetens vdstra griins) .

Gunnar Gustafsson, som meddelade att den gemensanma

stegen iter air upphiingd pA Sillgr5nd 5 '



-AstridChristiansson,somframfOrdednskemAlomatt
stigen pa kommunens mark mellan Baers och Edstr6ms r6js'
ordforanden kontaktar Kaj Ling pa kommunen f6r diskussion
om ansvarsfrAgan.

verksamhetsberSttelsen godktndes av stSmman och lades tilt
handlingarna.

s)'oI2RESULTAT-ocHBALANSRAKNINGroR2002

Kassoren gick igenom resultat- och balansrakning som sants ut
med kallelsen. Dessa godkandes av stSrunan och lades titl
handlingarna.

S 1013 REVISIONSBERATTELSE TOR AR 2AO2

Revisionsber6ttelsen, som utsilnts med kallelsen, godkandes och

lades titl handlingarna.

S 1.014 ANSVARSFRIHET TOR STYRELSEN TOR AR 2AO2

Stilmman faststiillde resultat- och balansr$kning samt beviljade
styrelsen ansvarsfrihet f6r Ar 2002'

S 1015 ARvoDE TILL STYRELSE OCH REvISORER rOR AR 2002

styrelsens forslag att inga arvoden skulle utga till styrelse
och revisorer godkiindes av stSmman'

S 1016 STYRELSENS ToRSLAG TILL FORNYELSE- OCH UNDERHALLSPLAN

roR AREN 2003-2007

Ordf$randen redogjorde f6r den f$rnyelse- och underhAllsplan
som sSnts ut med kallelsen. Synpunkter framfordes frAn

- Gunnar Gustafsson, som fdreslog att Lennart Svensson fir
iuppdragattbekAmpagrAsochogriissomtriingerigenom
asfalten PA gAngstigarna.

S 1017 STYRELSENS FORSLAG TILL BUDGET OCH MEDLEMSAVGIFT FOR

An zooe

Kassoren redogjorde f6r det budgetforslag som sants ut :ned

kallelsen. Synpunkter framf6rdes frAn



-TorstenJohansson'sommenadeattmanbordeundersokaom
Skandiabanken m6jligen kunde erbjuda h6gre riinta pA

kapitaletdndenbanksamf5llighetenanlitaridag.
- G6sta welin, som betonade att det inte iir samfiillighetens

ambitioner att gA med stor vinst och yrkade pA att
stdmman godkanner det forslag till avgiftssiinkning som

Svaret iir att ingenting hiinder'

ordforanden informerade om de kontakter styrelsen haft med

Nordea.

vidare orienterade ordforanden om resultatet av uppdraget tiII
styrelsen vid f6rra Arsm6tet, att unders$ka kostnader f6r TV-

utsiindningarna samt efterh6ra medlemmarnas onskemal
betriiffande TV-utbud. Resultatet visade att fastigheterna inom

samfalligheten i stort sett har det kanalutbud som

efterfrAgas.

;Efter avsLutad diskussion bes16t st6mman anta budgetf6rslaget'
samt den f$reblagna siinkningen av medlemsavgiften till 1600

krlfastighet f6r budgetaret 2003. Forfallodag iir den 31 maj

2003.

S 1017 DEBITERINGSL}|NGD OCH AGARFORTECKNING

stiimman godkiinde uppriittad debiteringslilngd och
Sgarforteckning. Debitering faststalld enligt forslag-

S ]-018 VAL AV STYRELSE FOR AR 2OO3

f6religger-
- Gunnar Gustafsson,

siindningar uPPhOr

Stiimman val,de:
TiI1 ordf6rande
Ti11 styrelseledamot
Ti11 styrelseledamot
Ti11 styrelseledamot

S 1019 VAL AV REVISOR OCH

Stimman valde:
Ti]l ordinarie revisor
Titl revisorssuPPleant

som undrade vad som hiinder dA analoga
tilt f6rmAn f6r digitala siindningar'

Ulf Strandmark, omval
Lennie Jansson, omval
Ingrid S. Eriksson, omval
Tove Stenberg, omval

REVISORSSUPPLEANT TON AN 2OO3

Cecilia Gullberg-Mrintzi-ng, omval
UIla Steen, omval.



S ].020 VAL AV VALBEREDNING FOR AR 2OO3

Stiimman valde:
TiIl ordf6rande och
sammankatLande Christer Nilsson' nyval
TiIl ledamot Anna-Greta Svensson' omval

ordforanden tackade avgtende sture Jagaeus f6r manga ars
f6rtjdnstfulLt arbete inom valberedningen'

s tozL ovnroe rnAcon

o Diskuterades rn6jligheten att tillsitta en arbetsgrupp med

uppdragetattf6ljautvecklingeninomomrSdet
distribution av TV-kanaler, f6r att ha en erfarenhetsbas
dendagcentral-TVanlAggningenupph6ratcfungera.
Synpunkter framf6rdes frAn

- ulta steen, som framh61l att det 6r viktigt att ta
tillvara de kunskaper som kan finnas hos de nytillkomna
fastighetsAgarna,

- Gunnar Gustafsson, meddelade att nagon har harjat pa
parkeringsplatsen och att besked h6rom borde ges ti11

: VAgf6reningen.
o Ordforanilen meddelade att kommunen har en overenskommelse

med Hamnf6reningen angAende sk6tseln av
parkeringsplatsen. Ordforanden tar upp fragan med Kaj
Ling, H6ganiis kommun.

o Fjoldrets picknick pA Gr6ningen kommer att upprepas i Ar.
samma tid - kl 15.00 pt Midsommardagen. Ytterlj.gare
information 16mnas lEngre fram.

S LO22 MOTETS AVSLUTANDE

Styrelsen tackades med en varn applAd, f$r gott arbete under
Aret som gAtt.

Ordforanden tackade dilrefter fdr visat intresse och avslutade
stdmman.

Vid protokollet 2003-03-25

."-/ -', f f ..
' ,/t '*rJ I Kn/tfti^'z

rng/ia s. Eriksson
/

4



Bilaga 1

Forteckning 6ver nirvarande vid ordinarie sta@a , 2OO3-O3'25

ned G1'llerods Samfatlighetsforening

Garngrdnd 2 Gunilla Klang
1 Kj eJ-1 Larsson

10 John Erik Ljung
11 Ingrid Eriksson
12 Anna-Greta Svensson

Krokgriind 2 Fredrik Nordin
72 Stiq Svensson

Sillgriind 1 Henrik Orw6n
4 Astrid Christiansson

41 Gunnar Gustafsson
49 Torsten Johansson

Algr:ind 1 Ull-a Steen
2 Inger Bring
3 Lennie Jansson
4 Gosta Welin
4 Gertie Wel-in

10 Ingvar Tingvall
11 Sture Jagaeus
14 Lena Strandmark
14 Ulf Strandmark

Dessutom hade ful-lmakter fdr nedanstAende inldmnats:

Garngrdnd

Krokgriind

4 Elisabeth Sddergren

12 Astrid Svensson

Sillgriind 1 Carina Orw6n
4 Per Christiansson

45 Folke Persson
41 Eva Fredriksson
41 Viveca Gustafsson

Algrand 11 Annika Jagaeus
11 UIf Jagaeus



GYLLEROD S SAMFALLIGHETSFORENING

KALLELSE

Styrelsen ftr Gyllerdds samfiillighetsforening kallar till ordinarie stiimma
tisdagen den 25 mars 2003 kl. 19.00 hos Sriderbergs, Mdlleliigeviigen.

Fdrslag till daqordning

1. Stiimman dppnas och niirvarolista uppriittas (OBS! - krav pi fullmakt)
2. Val av ordftrande ftir stiimman
3. Val av sekreterare och tvi justeringsmiin/kvinnor
4. Faststiillande av dagordning
5. Fragan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsiints i tid
6. Styrelsens verksamhetsberiittelse for ir 2002 (Bil. 1)
7 . Resultat- och balansriikning ftir 61 2002 (ingtr i Bil. 1)
8. Revisionsberiittelse ftir ir 2002 (Bil.2)
9. Friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen ftr verksamhetsiret 2002
10. Arvode ftir styrelse och revisorer ftir tr 2002 (styr. ftireslir att arv. ej utgir)
I l. Styrelsens ftirslag till verksamhetsplan ftir aren 2003-2007 (Bil.3)
12. Styrelsen ftirslag till budget f<ir ar 2003 (Bil. 4)
13. Styrelsens ftirslag till medlemsavgift ft)r flr 2003 (Bil. 4)
14. Faststiillande av debiteringsltingd och dgarftirteckning (Bil. 5)
15. Val av styrelse ftir 61 2003 - Valberedningens ft)rslag bil2igges (Bil.6)

- val av ordftirande
- val av tvi ordinarie styrelseledamriter
- val av en styrelsesuppleant

16. Val av ordinarie revisor och suppleant ltir denne
17.Yal av valberednins
18. Ovriga fr6gor
19. Tid och plats ftir tillgtinglighet av stiimmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstiilles medlemmarnrund". april minad)
20. M<itets avslutande

Fcireningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Mcille i februari 2003

STYRELSEN

Sex bilagor + fullmaktsformuliir



GYLLEROOS SAM FALLIG H ETSTORTU UC

Protokoll fort vid ordinarie foreninqsstdmma 2004-03-28.

S r 023 OpprunruoE Av STAMMA ocH ltARvnRollsrA

Ulf Strandmark hilsade samtliga vilkomna och f6rklarade stiimman 6ppnad.
Nirvarande medlemmar redovisas i bilaga l.

s 1024 vAL AV ORDFoRANDE FoR STAMMAN

Till ordforande fdr stimman valdes Ulf Strandmark.

s r 02s vAL AV SEKRETERARE OCH TVAJUSTERINCSMAN

Till sekreterare valdes Tove Stenberg.
Tilljusteringsmin valdes Lars Steen och Gunnar Gustafsson.

s r 026 FASTSTALLANDE AV DACORDNING

Stimman faststdllde dagordningen enligt kallelsen.

s 1027 FRACAN OM KALLELSE OCH STADGEENLTGA HANDLINGAR UTSANTS I

TID

Stimman fdrklarades stadgeenligt utlyst.

5 I028 STYRELSENS VERKSAMHETSBERATTELSE FOR AR 2003

Verksamhetsberdttelsen, som utsants med kallelsen, gicks igenom.

I samband med genomgAngen framfordes synpunkter av foljande:

" Ulf Strandmark, som ansig att det skett en forblttring av ogrisbekdmpning
kring 6ar och torg i omridet sedan irsskiftet.
" Christer Nilsson, medlem i M6lle Vdgforenings styrelse, informerade om att
man i ir satsat pengar pi just Gyllerodsomridet och tror att det ir viktigt att
samtal fors mellan Vdgforeningen och samfilligheten si man hittar en form
for markunderhill som passar bida.
Den 26 april klockan 18.30 hiller M6lle Vigf|rening irsmote och
samfillighetens medlemmar uppmanas delta. Christer Nilsson anser att det



vore bra med fler Gyllerddsbor i Vigf6reningens styrelse som tillvaratar vira
i ntressen.
" Lennie Jansson, informerade att storningar pi tv-utsindningarna i vinter
bland annat kan ha berott pA tung blotsnd pi parabolantennen. En borste
kommer hdngas vid parabolen si att vem som helst kan gi dit och sopa bort
snon.
Fler och fler kanaler blir digitala vilket innebdr att samfdlligheten si
sminingom kommer behdva investera I5-20000 kronor i ny utrustning.
Tv3 kommer bli digital i april-maj i ir och medfor fdrhoppningsvis att bilden
pi tv2 blir bittre.
I nufdget gir ungefdr 7OO kronor av medlemsavgiften per hushill och ir till
parabolantennen, vilket blir en minadskostnad pi ungefir 60 kronor.
Vill man skaffa egen parabolantenn tir det viktigt att tanka pi placeringen si
att den inte stor grannarna.
" Ulf Strandmark tackade Lennie Jansson for allt arbete han lagt ned i "w-
huset" under det gingna iret.

Verksamhetsberittelsen godkindes av stiimman och lades till handlingarna.

s r 029 RESULTAT- OCH BALANSRAKNING FOR AR 2003

Kassor Lennie Jansson gick igenom resultat- och balansrdkning som sints ut
med kallelsen. Denna godkdndes av stamman och lades till handlingarna.

s r 030 REVTSToNSBERATTELSE FoR AR 2003

Revisionsberittelsen, som utsants med kallelsen, godkdndes och lades till
handlingarna.

s r 03 r ANSVARSFRIHET FOR SWRELSEN 2003

Stimman faststillde resultat- och balansrikning samt beviljade styrelsen
ansvarsfrihet fdr ir 2003.

5 r 032 ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER FoR AR 2003

Styrelsens fdrslag att inga arvoden skulle utgi till styrelsen och revisorer
godkdndes av stamman.
Beldning i form av restaurantbesdk till styrelsen godkdndes av stamman.

5 1033 STYRELSENS FoRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FoR AREN 2004-2008

Ordf6randen redogjorde for den verksamhetsplan som siints ut med
kallelsen.



s I034 SWRELSENS FoRSLAC TILL BUDGET OCH MEDLEMSAVGIFT FoR AR

2AO4

Kassoren redogjorde for det budgetforslag som sints ut med kallelsen.
Stamman godkinde styrelsens budgetfdrslag fdr 2004 och dirmed
faststdlldes medlemsavgiften fdr detta ir med 1600 kronor.

s r035 DEBITERINGSLANGD OCH AGARFoRTECKNING

Stimman godklnde upprittad debiteringslingd och igarf6neckning.
Debitering faststdlld enligt fdrslag.

s l 036 vAL AV STYRELSE FoR AR 2004

Stlmman valde:
Till ordfdrande Elisabeth (Lisa) Axdorph, nyval
Till styrelseledamot Lennie Jansson, omval
Till styrelseledamot Ingrid Eriksson, omval
Till styrelseledamot Tove Stenberg, omval

s l 03 7 VALAV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT FoR An ZOO+

Sdmman valde:
Till ordinarie revisor Cecilia Gullberg-Mtintzing, omval
Till revisorssuppleant Ulla Steen, omval

s 1038 vAL AV VALBEREDNING FoR AR 2004

stamman valde:
Till ordforande och sammankallande Christer Nilsson, omval
Till ledamot Anna-Greta Svensson, omval

s r 039 ovRlcR FRAGOR

" Styrelsen lade fram f6rslag om att bygga ut samfdllighetens lekplats med
rutschbana och eventuellt ytterligare lekredskap.
Lena Strandmark informerade att Molle Byfdrening iskat pengar frin
kommunen f6r upprustning av lekplatsen pi 6ngen bakom Mcillehus men fitt
avslag varf6r nigon renovering inte ir att vdnta for tillfAllet.
Sramman bif6ll styrelsens f6rslag pi att avsdtta 50 000 kronor till utbyggnad
av samfillighetens lekplats.
Styrelsen fir fria hdnder att k6pa utrustning och ordna med montering.



" Beslut togs om att aven i ir fortsitta festligheterna pi Gr6ningen pi
midsommardagen. Information om detta limnas ldngre fram.

s 1040 STAMMoPROTOKOLL

Stammoprotokollet frin irsmotet kommer finnas tl.llga.lgllgt,ho^s 5ekfeterare
Insrid .riik'rs!. 

-(op 
i oR D I $IE+RgfrTftETRURF*^$B}l[oFXflBoIAiFtr* F.R

sAi,iitfcA--nrot-rmunn MED I NB

An 2004,

5 r 04r MoTETS AVSLUTANDE

Ulf Strandmark, som avgir som ordforande efter fem ir, avtackades med
giva och en varm applid.

Ordforanden tackade ddrefter for visat intresse och avslutade stdmman.

Vid protokollet 2004-03-28

r). ,

r lt,{o \[il.t".bgr,t,
Tove Stenberg (-

Justeras



Bilaga I

F<itreckning eiver nirvarande vid ordinarie
samfil I ig hetsfiire n i ng

stimma, 2OO4-O3-28, med GYllerdds

Garngrind

Krokgrind

Sillgrind

Algrdnd

Dessutom

Krokgrind

Sillgrind

4 Elisabeth S6dergren
6 Lars-Erik Johansson
l0 Erik Ljung
l2 Anna-Creta Svensson
I 5 Tove Stenberg

2 Fredrik Nordin
l0 Lisa Axdorph
l2 Stig Svensson

I Carina Onrven
I Henrik Orwen
2 Nils Romander
2 Rose Romander
4 Per Christiansson
4 Astrid Christiansson
8 Inger Arbman Smith

25 Charlotte Baer
4l Staffan Gribel
4l Charlotte Lund
47 Gunnar Gustafsson
5l Cecilia Muntzing

I Lars Steen
I Ulla Steen
3 Lennie Jansson
8 Christer Nilsson
I Sture Jagaeus
4 Lena Strandmark
4 Ulf Strandmark

hade fullmakter f6r nedanstiende inlimnats:

2 Mona Nordin
9Jan Bergknut

l2 Astrid Svensson

47 Viveca Custadsson
47 Eva Fredriksson
49 Torsten Johansson

I I AnnikaJagaeus
I I Ulf Jagaeus

Algrind



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Kallelsen till irsmote t&.!.q .1..... saknas.

,/A



GyLr,ERoDs saMFi{LLrGHETsrtnnxrNG

protokoll fort vid ordinarie foreningsstdmma, den 20 mars 2005

SLO42OPPNANDEAVST}\}'I}{AN,NARVAROLISTA

Elisabeth Axdorph hillsar samtliga, 25 personer som represen-
terar l-9 fastigireter, valkomna och forklarar stdmman oppnad'

Narvarande medlelnmar samt fullmakter f6r icke nbrvarande med-

Iemmar redovisas i bilaga 1 '

S 1043 VAL AV ORDFORANDE FOR STf,,!IMAN

TiIl ordfdrande for stdmman viiljs Elisabeth Axdorph'

S 1044 VA], AV SEKRETERARE OCH TVA JUSTERINGSMAN

TilI sekreterare viiljs Ingrid Eriksson'
Ti11 justeringsmiin vitljs Gunnar Gustafsson och Lars steen'

S ]-045 FASTSTI$LANDE AV DAGORDNING

stiimman faststiiller dagordningen enligt kallelsen'

S 1046 FRAGAN OM KALLELSE OCH STADGEENLIGA }ANDLINGAR

UTSANTS I TID

Stiimman forklaras stadgeenligt utlyst '

S T04.7 STYREISENS VERKSAI.,IHETSBERJ\TTELSE FOR AR 2OO4

Ordffiranden hiilsar de nya medleilrmarna' Maria och Hikan UIf-
gard, viilkomna och gAr igenom verksamhetsberiittelsen som sbnts
ut tillsammans med kallelsen. Punkterna "omradets sk6tse1" och
,,centralantennanl6ggningen" tas upp liingre fram i dagord-
ningen.

RESULTAT- OCH BAIANSRAK}TING FOR AR 2OO4

Lennie .fansson, g&r igenom resul-tat- och balans-
s 1048

Kassdren,
riikning.

- En investering i lekplatsen har gjorts under
Lekutrustningenblevca?0008000krdyrare
budgeterat.

.KlippningavRosaRugosahiickarhargjortsenligt
fdrnyelse- och underh&lIsplanen'

Aret.
5n



-OvergingtilldigitalmottagningavTV3hargjortsunder
varen 2oo4 och ett kabinett f6r fortsatt digitalisering
har inforskaffats.

- vid utgangen av budgetaret finns 77 000 kr pa foreningens
bankkonto.

Resultat- och balansrdkningen godkanns och liiggs till hand-

lingarna.

S ]-049 REVISIONSBERATTELSE FOR AR 2OO4

cecilia Muntzing, foreningens revisor, Iiiser upp revisions-
berittel""r ".*i 

tillstyrker att styrelsen beviljas ansvars-
frihet. Stdmman godkdnner detta'

S 1O5O ARVODE FOR STYRELSEN 2OO4

styrelsens forslag att inga arvoden skal-I utg& tilI styrelse
och revisorer godkflnns av stSmman. Gunnar Gustafsson fdreslAr
att styrelsen iom beloning gar ut och iiter en god middag.

s 1051 STYRELSENS FORSLAG TILL FORNYELSE- OCH UNDERHALLSPLAN

FoR AREN 2005-2009

Ordf$randen gAr igenom planen. Gunnar Gustafsson fdrordar att
Rosa Rugosahzickarna klipps oftare in vart 5:e ar. Fragan tas
upp under punkten Omr&dets skotsel'

s 1052 STYRELSENS FORSLAG TILL BUDGET OCH MEDLEMSAVGIFT FOR

An zoos

Lennie .Jansson f$redrar styrelsens f$rslag ti]I budget' Tre

alternativ har sdnts ut med kallelsen. Skillnaderna beror pi
hur snabbt en overgang till digital teknik j- central-antenn-
anliiggningen genomfors .

Alt A att sdtta av l-5 000 kr och inte g6ra nagon foriindrlng
avtekniken,ingenhojningavmedlemsavgiften

Alt B

Alt C

att siitta av 28 000 kr och inforskaffa nagon digital
mottaqare, en h6jning av medlemsavgiften med 200 kr,
tiII 1800 kr
att siitta av 45 000 och g6ra sa mycket vi ekonomiskt
orkar med i &r, forslagsvis under hdsten da vi vet
hur mycket vi har att disponera, en hdjning av
medlemsavgiften med 400 kr, ti]l 2000 kr'

Lennie ,Jansson informerar om att det traditionella siittet att
sZinda TV-signaler med analog teknik kommer att upphora' Fdr

dagen vet vi inte niir, vi vet bara att det kommer att ske

senast &r 2007. Vi har redan gjort ca 7O I av overgangen till-



digitat teknik. TVI-, TVz och
Frigor framfOrs frin bl a

TV4 AterstAr att digitalisera.

o Saima Elgqvist; kommer de danska kanalerna
Och kommer und.erh&llskostnaden att minska
digital teknik infdrts?

att pAverkas?
efter att

o ll&kan ulfgard; riskerar vi att den moderna tekniken
kommer ati st;i oanviind om vi j-nvesterar i den genast?

o Charlotte Baer; kornmer TV2 att b1i lika bra som de

kanaler som hitti]Is digitaliserats?
e Kerstin Wahlund; kan vi anvdnda vAra befintliga TV-

apparater?ochvetvihurlAngtidviharpAossda
besked om nedsliickning av analoga sandningar kommer?

o Lars Steen; iir beloppen L5" 28', och 45', SlutkoStnad
e}ler en gissning? och blir det dyrare att dela upp

OvergAngen ti}I digitat teknik?
o Cecilia Mi.intzing; hur mycket jobb iir det om man inte 96r

nagot atls jiimfort med om man 96r hela omlaggninglen av

tekniken P& en gAng?

Lennie Jansson besvarar frSrgorna enligt f6ljande:

Sannolikt kommer underhAllskostnaden att minska' De danska
kanalerna p&verkas inte pir kort sikt. Vi kan ta den digital-a
tekniken i bruk genast. TV2 kommer att bli lika bra s6m TV3

och TV5 dr idag. Vi kan fortsiltta anvdnda dagens TV-apparater'
Fdriindringarna gdrs i centralantennanliiggningen och innebdr
att vi inte behover skaffa egna boxar att koppla till TV:n f6r
att ta emot de kanaler som samfiilligheten abonnerar pA. Vi vet
inte hur IAng tid vi har pa oss att byta teknik di beskedet om

nedsliickning kommer, men sannolikt inte mindre 6n sex m&nader'

Beloppen iir en gissning. Det blir inte markant dyrare att defa
upp, det kan til} och med bli formanligare att skjuta upp

investeringen eftersom tekniken hel-a tiden blir billigare. Ju

mera *.r, g5r 6ver ti1l digital teknik, desto rnindre blir det
miinskliga underhillet -

Lars Steen menar att det r$r sig om en liten skillnad i
Arsavgift. Anser att kassan inte b$r vara mindre dn nuvarande
j7 000 kr och f6resl&r att stiimman rostar for budgetforslaT C,

dvs en hojnlng av irsavgiften med 400 kr tiIl 2000 kr per
fastighet och att styrelsen far hush&Ila med medfen.

Gunnar Gustafsson anser att det inte finns anledning att debi-
tera ut h6gre belopp iin nodviindigt och liigga pa hog. I stallet
kan man se nar behovet uppstAr och di g$ra en extra utdebi-
tering. Gunnar Gustafsson fdreslAr diirfor att sthmman rostar
for styrelsens budgetfdrslag A.



Per Christiansson tycker att det vid fastighetsiigarbyte kan

vara en olaqenhet orn debiteringen h&t]s 1Ag. samfiilligheten
har en tagfiist skyldighet att h&Ila en fond'

Ordfdranden framh&ller att om vi viiljer att h6ja avgiften fOr
innevarande hr, kan det vara fullt m6jligt att g& tillbaka
tiII en liigre avgift nasta &r. vid omrostning angaende budget-
forslagen rostade samtliga L9 ndrvarande fastighetsdgare och
representanter, fdr budgetforslag C. Styrelsen fErr ansvaret
atl disponera pengarna tiIl det bdsta fdr samfiilligheten'

S 1053 DEBITERINGSLANGD OCH AGARFORTECKNING

Med en justering av debiteringsbeloppet tiIl 2000 kr godkiindes
iigarf6rteckningen och debiteringslangden'

S 1054 VAL AV STYRELSE FOR AR 2OO5

Christer Nilsson, vafberedningens ordfdrande foresl&r

Ti11 styrelseordfOrande :

Ti11 styrelseledamot:
Ti11 styrelseledamot:
Till suppleant:

Elisabeth AxdorPh,
Lennie Jansson,
Ingrid S.Eriksson,
Mona Nordin,

omval
omval
omval
nyval

2 005S ]-055 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Christer Nilsson fdresliir

FOR AR

Cecilia Gullberg-MUntzing' omval
UIla Steen, omval-

Ti11 revisor:
Ti11 revisorssuPPleant :

S 1056 VAL AV VALBEREDNING

Stiimman valde
TiI] ordfdrande och sammankallande:
TiII ledamot:

Christer Nilsson, omval
Anna-Greta Svensson, omval

s 1057 oVRTGA rnAOon

o Omridets ek6tsel

- bevakning av aJ-J-miint underh6l-J-
En person behovs som 6r villig att bevaka hur det allmiinna
underhAl-let skOts, och rapportera ti11 Christer Nilsson ndr
avvikelser frAn avtal fdrekommer el-ler nZir extra Atgirder
krtivs. Christer kommer att sk6ta kontakten med den som fAr i
uppdrag att sk$ta omridet. Per Chtistiansson f6resl&s och
han accepterar uppgiften.



- markskotseJ-
Christer Nllsson informerar om att kontraktet mellan
entreprenoren, f n Lennart Svensson, och samfdl-ligheten
inneh&Iler f6ljande Punkter:
Griisytor ska klippas var l-4: e dag, kantskdrning sker 2 ggr
p"r 5r, kanter till Rosa Rugosahiickar ansas 2 ggr per &r.
iekplatsen krattas var 14: e dag, sidoskott p& pilar rensas
mot stamnen (hamling sker separat). Vintertid tillkallas
entreprendren vid behov. Kontraktet har 6 mAnaders uppsdg-
ningstid. MOII-e viigf6rening tillsamnans med Vita byn och
Gylierod avser att under soilImaren genomf6ra en upphandling
av entreprenorst j iinster. Forhoppningen iir att f5 tag i en

bra entreprenor som gor ett effektivt jobb tiI] bdsta
kostnad.

o Kontaktperson for centralantennanlSggningen

Lennie Jansson har tillfrigats om han vill fortsiitta som

kontaktperson, men klnner viss tvekan p g a att han at-
skilliga g|nger fatt utst& obehag frAn medlemmar fdr fel i
anlaggningen. Samtalstonen hos de som gjort felanmiilan hos

tennie har m&nga gAnger varit mycket otrevlig. F$rslag frSrn
Kerstin Wahlund iir att man gdr felanmillan genom att liigga en

lapp i brevlidan. Lennie accepterar att fortsiitta som

kontaktperson ytterligare ett Ar. Meddelande om detta och om

hur felanmiilan ska ga tiIl, kommer att distribueras.

r Distribution av handlingar till fastigheterna

ordforanden stii]ler fr8rgan om vi kan distribuera handlingar
till brevlAdorna p& omr5det istiillet f6r att skicka ti1l
fastighetsiigare som inte bebor sin fastighet. u1f strandmark
har tiflfragats giillande tolkning av stadgarna och meddelat
att dessa kan tol-kas fritt i den aktuella fr5gan. Lennie
Jansson informerar om att det bor fler fastighetsiigare pA

annan ort, iin som iir bosatta p& samfEillighetens fastigheter.
Efter diskussion besl6ts att tillsammans med protokollet
skicka ut ett meddelande att i fortsiittningen kommer ett
exemplar av handlingar att liiggas i lAdan och att den som

$nskar fA handlingar via e-post ska meddela Lennie Jansson
detta.

o Wallentine brygga

Lennie Jansson meddelar att samfdllighetens medlemmar kan
bada vid Wallentins brygga med ganska gott samvete. Arbetet
med upprustningen av Wallentins brygga vid Figelviken utf6r-
des av frivilliga krafter fran eldsjiilarna i badbrygge-
foreningen WBBV forra soilrmaren. FOr materialkostnaden stod
Gy1ler6ds samfiillighet, M611e Byfdrening och vita Byn.



S ]-058 ST}\MMOPROTOKOLL

Stiimmoprotokollet frAn Arsmdtet kommer att finnas tillgiingliqt
hos sekreteraren, Ingrid S. Eriksson. Kopior distribueras
under april m&nad tiflsammans med inbetalningskort avseende
Arsavgiften f6r Ar 2005.

S 1059 MOTETS AVSLUTANDE

Styrelsen avtackas med en varm app1Ad.

Ordforanden tackar f6r visat intresse samt hiilsar Mona Nordin
viiLkommen till st.yrelsen. Dhrefter fOrklaras Arsmdtet
avslutat. Efter mOtet f6ljer en mycket uppskattad musikstund'

Vid protokollet M611e 20 mars, 20Os

?r;/ -..(. Er4Ir r*,7
S. Eriksson

Justeras:
///./

Vez+A/u._
Lars Steen \-
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Krokgriind
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Sillgriind

Mona Nordin
Fredrik Nordin
Eli-sabeth Axdorph

Elisabeth Sodergren
Ingrid S. Eriksson
H&kan Ulfgard
Maria Ulfgard

Ulla Steen
Lars Steen
Lennie Jansson
Christer Nilsson

Henrik Orw6n
Rose Romander
Nils Romander
Astrid Christiansson
Per Christlansson
Saima Elgqvist
Charlotte Baer
Torsten Johansson
Cecilia Miintzing

Per Wahlund
Leif Wahlund
Maud Wahlund
Bror Wahlund

Lotta Bignert
Annika ,Jagaeus
Ulf Jagaeus

Eva Fredriksson
Viveca Gustafsson
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Kallelsen tillarsmote ,?.9.f ... saknas.
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GYLLEROOS SAUTAT,LIGHETSTONNXING

Protoko]l fort vid ordinarle f6reni-ngsstdmma, den 19 mars 2006

S 1060 OPPNANDE AV STJTT'IUAN, NARVAROLISTA

Ordfdranden, Elisabeth Axdorph, hiilsar samtliga, 26 pelsoner
som representerar 23 fastigheter, viilkomna och fdrklarar m6tet
oppnat. Ndrvarande medlemmar samt fullmakter f6r icke
nArvarande medlemmar redovisas i Bilaga 1'

S 1061 VAL AV ORDFORANDE TOR STAMMAN

Till ordforande f6r sLdmman valjs Elisabeth Axdorph.

s LO62 VAL AV SEKRETERARE OCH TVA JUSTERINGSMAN

Till sekreterare viiljs Ingrid S- Eriksson.
Ti}I justeringsmdn v;i1js Gunnar Gustafsson och Cecilia
Mflntzing.

S 1063 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING

St5mman faststdller dagordningen enJ-igt kallelsen.

S 1064 FRAGAN oM KALLELSE oCH STADGEENLIGA HANDLINGAR

UTSANTS I TID
Stamman fdrklaras stadgeenliqt utlyst.

s 1065 STYRELSENS VERKSzu4HETSBENAISSLSS FOR AR 2OO5

Ordf6randen redovisar verksamhetsberdttelsen som sdnts ut
tillsammans med kallelsen. Verksamhetsberiittelsen leiggs till
handlingarna.

S 1066 RESULTAT- OCH BALANSRAKNING FOR AN ZOOS

Lennie Jansson, f6reningens kass6r, redovisar resultat- och
balansrAkning f6r det gAngna Aret. Resultat- och balansrilkning
godkiinns av stdmman och liiggs till handlingarna-

S 106? REVISIONSBERATTELSE FOR AN ZOOS

Cecilia Mrintzing, f6reningens revisor, liiser upp
revisi-onsberiittelsen samt tillstyrker att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Stdmman godkiinner detta och
revisionsberdttel-sen l6ggs till handlingarna.

S 1068 ARVODE FOR STYRELSEN FOR AR 2OO5

Styrelsens fdrslag att inga arvoden skall utgA tiII styrelse
och revisor godkiinns av stElmman.

S 1069 STYRELSENS FoRSLAG TILL FORNYELSE-
FoR 2006-20t0

Ordf6randen gAr igenom planen som godkiinns

OCH UNDERHAT,T,SPT,EN

av stdmman.



S 1O7O STYRELSENS FORSLAG TILL BUDGET TOR AR 2A06

Lennie Jansson redovisar styrelsens f6rslag til1 budget f6r ar
2006. Stdmman godkdnner detta.

S 1071 STYRELSENS FORSLAG TILL MEDLEMSAVGIFT FOR AR 2006

Lennie Jansson red.ovisar styrelsens fdrslag till medlemsavgift
f6r Ar 2006. En siinkning med 400 kr till 1600 kr f6reslAs'
Stiimman godkinner detta.

S LO72 DEBITERINGSLANGD OCH FASTIGHETSAGAREFORTNCTNTNC

Debiteringsliingd och fastighetsiigaref6rteckninq godkiinns.

S 1O?3 VAL AV STYRELSE TON AN 2006
Valberedningens f6rslag till styrelse och revj-sor f6r Ar 2006
ldses upp av ordfOranden (ledamdterna i valberedningen var
inte ndrvarande) . Valberedningen fdreslAr:
Till styrelseordf6rande: Elisabeth Axdorph, omval

Stiimman veiljer de f6reslagna personerna till ny styrelse i
samf iilliqheten.

Tilt styrelseledamot:
Ti11 styrelseledamot:
TiIt styrelsesuPPleant :

S LO74 VAL
Ordfdranden
Til1 revisor

AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT
liiser upp valberedningens f6rslag:

Lennie Jansson, omval
Mona Nordln, nyval
Sven Stedt, nyval

Cecilia Mrintzing, omval
Ulla Steen, omvalTill revisorssupPleant

BAda viiljs av st6mman.

S 1075 VAL AV VALBEREDNING
Stiimman viiljer
Ti]] ordf6rande och sammankallande
TiIl ledamot

Christer Nilsson, omval
Anna-Greta Svensson, omval

S LO76 OVRIGA FRAGOR

Tach till Ingnrar Tingnral'J'
Ordf6randen riktar ett varmt tack till Ingvar Tingvall som
snickrat och bekostat en anslagstavla fbr samfiilligheten. Den

kommer att. siittas upp vid infarten till Gy11er6d, utanfor
Christer Nilssons och Lotta Bi-gnerts tomtgriins mot Sillgrdnd.
Bevakning av al,lnAnt underhAJ'J.
Per Christiansson har under Aret bevakat det allmAnna
underhAllet pA samfallighetens omrAde. PC har inga grava
anmEirkningar, men framhAller att en de1 har varit bra medan
annat, t ex sn6r6jningen, har varit dAligt. En annan
entreprendr vore 6nskvdrd.
Brister i sn6r$jningsarbetet pAtalas frAn flera ha1l. TilI
exempel har gAngvflgarna anviints som avstjalpningsplats fflr
sn6, vilket gjort att framkomligheten tidvis varit mycket
begrdnsad.



Framhalls att M6Ile Viigforenings uppgift iir att halla vdgarna
farbara och gAngbara. Ordf6randen kontaktar Christer Nilsson
som dr forenlngens kontaktman i M611e VAgf6rening.

Bickar oeh trid vid tmtgrins
ordforanden patalar vikten av att respektive fastighetsagare
skdter eqna hiickar och triid.

Utbudet av Tt/-kanaler
Diskuteras utbudet av TV-kanaler. Gunnar Gustafsson undrar om

det gar att l6gga til1 TV24 och Viasat i samfiillighetens
kabelTV-utbud. En enkiitunders6kning vore 6nskvilrd, angAende
intresset fdr de bAda kanalerna. Lennie Jansson svarar att nya
kanaler kostar ca 7000:- moms per kanal- i anslutning, och ca
6-9 kr per manad och hushall i l6pande avgift beroende pa
vilken kanal.
Ake Andersson talar om att Litas tidigare varit intresserat av
att g6ra enkiitundersdkningar.
LJ f$rklarar att han inte iir riitt person fot, samt att han
inte har m6jlighet att liigga ned ytterligare tid pA siitta sig
in i rAdande TV-utbud. F6reslAs att de som intresserar sig f6r
TV*utbudet qAr samman och bildar en arbetsgrupp som kan arbeta
med fr6gan.

E1sJ.iaga runt yttervigg
Dosan diir den elektriska uppvdrmningsslingan b6rjar och
slutar, har varit ndra att b6rja brinna i ett par fastigheter.
Per Christiansson varnar fdr att stdnga av slingan under
sommaren. Gunnar Gustafsson pAtalar att det inte gAr att byta
slinga nAr den befintliga viil slutat fungera. Henrik Orw6n
rekommenderar att man byter lock pA dosan-

Bortsopande av gand
Ulf Strandmark rekommenderar att viigfdrenlngen uppmanas att
koordinera bortsopande av sand, innan midsommar-

Tack tiIl styrelsen
Gunnar Gustafsson rlktar ett tack ti11 styrelsen f6r Arets
arbete, samt fdreslAr att styrelse och revisor som beldning
gAr ut och iiter en god middag, vilket tillstyrks av stiimman.

S LO7'7 STAMMOPROTOKOLLET
Stiimmoprotokollet (kopia av) dlstribueras tillsammans med
inbetalni-ngskort f6r Arsavgiften, 1600 kr, til1 medlemmarna
under april mAnad). Originalet f$rvaras hos Mona Nordin,
Krokgrdnd 2.

S 1-078 MOTETS AVSLUTANDE
Ordfdranden tackar f6r visat intresse och f6rklarar Arsmdtet
avslutat. Diirefter bjuds pA musikalisk underhAllning av de
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GYLLERODS SAMFALL]GHETSFOREN ING
F$rteckning 6ver ndrvarande vid ordinarie stdmma, 19 mars 2006
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KrokqrAnd
13

GarngrAnd

Sven Stedt
Fredrik Nordin
Mona Nordin
Pippi Brod6n
Elisabeth AxdorPh
Kerstin Wahl-und

Margit Starfeldt
Torsten Starfeldt
Ate n. Andersson
Ingrid Sundl6f Eriksson
HAkan Ulfgard
Maria Ulfgard

Lars Steen
Ulla Steen
Lennie Jansson
Lena Strandmark
U1f Strandmark

Carina Orw6n
Henrik Orw€n
Rose Romander
Nils Romander
Astrid Christiansson
Per Christiansson
Saima Elgquist
Torsten Johansson
Cecilia Miintzing

Nils-Erik Brod6n
Per Wahlund
Leif !{ahlund
Maud hlahlund
Bror Wahlund

Elisabeth Soderqren
Sune Eriksson
Jan Christensson
Tove Stenberg

Annika Jagaeus
UIf Jaqaeus

Carola Hannah
Eva Fredriksson
Viveca Gustafsson

Sillgriind

Dessutom hade fullmakter f6r nedanstAende inl-amnats:
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GyLLEROos snv rAlll GH ETSFoREN I N G

KALLELSE

Styrelsen fdr Gyllerods Samfillighetsf6rening kallar till ordinarie stimma
s6ndagen den i9 mars 2006 kl. 15.00 hos Fyra Vinner, M6lleligevlgen.

F6rslag till dagordning

l. Stiimman oppnas och ndrvarolista uppriittas (OBS! - krav pA fullmaK)

2. Val av ordforande for stdmman

3, Val av sekreterare och tvi justeringsmdn/lcrinnor

4. Faststdllande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar har utsiints i tid
6. Styrelsens verkamhetsberittelse for ir 2005 (Bil. I med underbilagor)

7. Resultat- och balansrdkning for iLr 2005 (ingir i Bil' l)
B, Revisionsberittelse for ir 2005 (Bil' 2)

9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for verkamhetsiret 2005

I O. Arvode for styrelse och revisorer for Ar 2005 (styr. foreslir att anrode ej utgAr)

I L styrelsens forslag till verkamhetsplan for iren 2006-2010 (Bil. 3)

| 2. Styrelsen forslag till budget for ir 2006 (Bil. 4)

13. Styrelsens forslag till medlemsavgift for 61 2006 (se budgetforslaget i Bil. 4)

14, Faststillande av debiteringsliingd och ?igarfbrteckning (Bil. 5)

15. Val av styrelse for ir 2006 - Valberedningens forslag bildgges (Bil. 6)

- val av ordforande
- val av tvi ordinarie styrelseledamoter
- val av en styrelsesuPPleant

15. Val av ordinarie revisor och suppleant for denne

17. Yal av valberedning
I B. Ovriga frAgor -

Bevakning av allmint underhill
Kontaktoerson TV-underhSll
Madcskotsel
Hdckar vid tomtgrinsen,'  
Eventuella ovriga=frigor

19, Tid och plats for tillgdnglighet av stdmmoprotokollet (Kopia av protokollet

tillstiilles medlemmarna under april mAnad)

20, Motets avslutande

Foreningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Molle i februari 2006

STYRELSEN
Fem bilagor + fullmaktsformuliir



cyLLERoDS sAMrArr,rcHEr SEORENING
Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstiimma den 25 mars 2007

S 1079 Oppnande av stlimman, niirvarolista
Ordfijranden, Elisabeth Axdorph, hiilsar samtliga 3l personer som representerar 28

fastigheter, viilkomna och ftirklarar motet dppnat. Niirvarande medlemmar samt

fullmakter ftir icke niirvarande medlemmar redovisas i bilaga 1.

$ 1080 Val av ordfiirande fiir stiimman
Till ordfiirande ftjr stiimman viiljs Elisabeth Axdorph.

S 1081 Val av sekreterare och tvfl justeringsmiin
Till sekreterare viiljs Mona Nordin.
Till justeringsmtin valjs Kjell Larsson och Leif Houghton.

S 1082 Faststiillande av dagordning
Stiimman faststtiller dagordningen enligt kallelsen.

$ l0S3 Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsiints i tid
Stiimman ftirklaras stadgeenligt utlyst.

$ 1084 Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir ir 2006
Ordftiranden redovisar verksamhetsberiittelsen som slints ut tillsammans med

kallelsen. Verksamhetsberiittelsen liiggs till handlingarna.

$ 1085 Resultat- och balansriikning fiir ir 2006
Lennie Jansson, ftireningens kassor, redovisar resultat- och balansriikning ftir det
gangna iret. Resultat- och balansriikning godkiinns av stiimman och liiggs till
handlingarna.

$ 1086 Revisionsberiittelse fiir flr 2006
Cecilia Mtintzing, ft)reningens revisor, liiser upp revisionsbertittelsen som godkiinns och

liiggs till handlingarna.

$ 1087 Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen fiir verksamhetsiret 2006
Frireslfls att styrelsen beviljas ansvarsfrihet vilket godkiinns av

stZimman.

$ 1088 Arvode fiir styrelsen ftir ir 2006
Styrelsens ftirslag att inga arvoden skall utgi till styrelse och revisor, godkiinns av

stiimman.

$ 1089 Styrelsens fiirslag till underhillsplan for 2007'2011
Ordforanden gir igenom planen som godk6nns av stiimman.

S 1090 Styrelsens fiirslag tilt budget och medlemsavgift fiir ir 2007
Lennie Jansson redovisar styrelsens ft)rslag till budget och forslag till hdjning av

medlemsavgiften till 2000 kr fdr 2007. Staimman godktinner detta.



S l09l Faststiillande av debiteringsliingd och fastighetsiigarefiirteckning.
Debiteringsliingd och fastighetstigareft)rteckning godkiinns.

S 1092 Val av styrelse for hr 2007
Valberedningens ftirslag till styrelse och revisorer ftir tr 2007 liises upp av ordforanden'

Valberedningen ft)reslar:
Till styrelseordftirande Elisabeth Axdorph, omval
Till styrelseledamot Lennie Jansson, omval
Till styrelseledamot Mona Nordin, omval
Till styrelsesuppleant Sven Stedt, omval
Stzimman vtiljer de fiireslagna personerna till ny styrelse ftir samfiilligheten.

$ 1093 Val av revisor och revisorsuppleant
Ordfiiranden liiser upp valberedningens ftirslag
Till revisor Cecilia Miintzing, omval
Till revisorssuppleant Ulla Steen, omval
Bida viiljs av stiimman.

$ 1094 Val av valberedning
Stiimman viiljer
Till sammankallande Christer Nilsson, omval
Till ledamot Ronny Klang

Varmt tack till Anna-Greta Svensson

$ 1095 Ovriga frigor
Bevakning av allmint underhflll
Groningens grlisyta innehiller mossa vilket beh<iver itgiirdas. Infart och utfart vid banvallen

bor skdtas biittre och griisremsan nedanftir Gyllercidshusen mot banvallen behtiver klippas.

Noteras att hundtigare blir allt slarvigare med att "ta upp" efter sina hundar.

TV-grupp
Gunnar Gustafsson inliimnar ett brev till stiimman, bilaga 2,med synpunkter pi Gyllerods
TV-utbud och behovet av att underscika om det finns mtijligheter att ftiriindra utifrin ridande
ft)rutsiittningar. Fungerande kanaler bor emellertid prioriteras. Sven Stedt redogcir ftir hur
projektet "TV- grupp" framskrider. Tre personer har anmiilt intresse ftir medverkan i en TV-
grupp: Leif Houghton, Fredrik Ttickstrrim och Tove Stenberg. Gruppen kommer att
sammankallas inom den ntirmaste tiden.

Marksk0tsel, ny entrepreniir
Lennart Svensson som sagt upp sitt avtal frin den27 december 2006 eftertriids av

Farmartjiinst som frin I april ansvarar ftlr omridets sktitsel. Kostnaden blir ungeftir
densamma som tidigare, bilaga 3.

Hiickar vid tomtgriinsen
H<iga skuggande hiickar f<irekommer pi omridet. Skotsel av somliga hiickar/tr2id mot
gingviigar liimnar en del i dvrigt att cinska. Berrjrda fastighetsiigare kommer att kontaktas.



Tack till styrelsen
Gunnar Gustafsson riktar ett tack till styrelsen ftjr &rets arbete, samt fbreslir att styrelse och

revisor som belcjning gar ut och iiter en god middag, vilket tillstyrks av st6mman.

$ 1096 Tid och plats ftir titlgiinglighet av stiimmoprotokollet
Stiimmoprotokollet (kopia) distribueras tillsammans med inbetalningskort ftir irsavgiften,

2000 kr, till medlemmarna under april minad. Originalet forvaras hos Mona Nordin,

Krokgrrind 2.

$ 1097 Miitets avslutande
Ordftiranden tackar for visat intresse och forklarar irsmcitet avslutat. Diirefter bjuds pi
musikalisk underhillning av de skickliga unga musikanterna Emma Lyeteg och Lovisa
Kowalczyk fran Musikskolan i Helsingborg.

Vid protokollet

/7n*ze ,lu/az4'tv
Mona Nordin

JusQras:

.1
' ,.1

;i.^. ('(///r,-?"^'T t ,
Kjell Larsson ,/

fiilw
Leif Houghton



Bilaga I

Gyllertids s amffllHghetsfti renin g
ftirteckning 0ver niirvarande vid ordinarie stiimma, 25 mars 2007

Krokgriind I Sven Stedt
2 Fredrik Nordin

Mona Nordin
5 Gun-Britt Brod6n

10 Elisabeth Axdorph
13 Kerstin Wahlund
14 Birgit Lundberg

Garngriind 5 Margit Starfelt
Torsten Starfelt

7 Kjell Larsson
9 Ulla Andersson

Ake Andersson
ll IngridSEriksson
12 Anna-Greta Svensson

Algrtind 2Bengt Bring
3 Lennie Jansson

I I Sture Jageus
14Lena Strandmark

Sillgriind I Henrik Orw6n
2 Nils Romander

Rose Romander
4 Astrid Christiansson

Per Christiansson
6 Kristofer Hikansson

4l Staffan Gribel
45 Leif Houghton
47 Gunnar Gustafsson
49 Torsten Johansson
51 Cecilia Mi.intzing



GYLLEROOS SNY rAILI G H ETSTONTN I N C

KALLELSE

Styrelsen for Gyller6ds Samfillighetsf6rening kallar till ordinarie stimma
s6ndagen den 25 mars 2007 kl. 15.00 Pl Restaurang lntim.

Fiirslag tlll dagordning

l. Stimman oppnas och nirvarolista upprdttas (OBS! - krav pi fullmakt)
2. Val av ordforande for stdmman
3. Val av sekreterare och tve iusteringsmdn/kvinnor
4. Faststillande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar har utsints i tid
6. Styrelsens verksamhetsberdttelse for ir 2006 (Bil. I med underbilagor)
7. Resultat- och balansrdkning for ir 2006 (ingir i Bil. | )
8. Revisionsberdttelse for ir 2006 (Bil. 2)

9. Friga om ansvarsfrihet for styrelsen for verksamhetsiret 2006
I 0. Arvode for styrelse och revisorer for ir 2006 (styr. foreslir att arvode ej utgir)
I f . Styrelsens forslagtillverksamhetsplan for iren 2007-201| (Bil. 3)

f 2. Styrelsens forslag till budget och medlemsavgift for 1r 2007 (se budgetforslaget i Bil. 4)
13. Faststiillande av debiteringsliingd och dgarforteckning (Bil. 5)
f 4. Val av styrelse for ir 2007 - Valberedningens forslag biliigges (Bil. 6)

. val av ordforande

. val av tvi ordinarie styrelseledamoter

. val av en styrelsesuppleant
15. Val av ordinarie revisor och suppleant for denne
16. Val av valberedning
17. Ovriga frigor -. Bevakning av allmint underhill

' TV-grupp
. Markskotsel, Ny entreprenor
. Hdckar vid tomtgrdnserna
. Eventuella ovriga frigor

18. Tid och plats for tillgiinglighet av stimmoprotokollet (Kopia av protokollet
tillstiilles medlemmarna under april minad)

19. Motets avslutande

Foreningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Molle i februari 2007

STYRELSEN
Sex bilagor + fullmaktsformulir

Till fastighetsdgare:



Gyllertids S amfiillighetsftirenin g

Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstiimma den 16 mars 2008

$ 1098 Oppnande av stiimman, niirvarolista
Ordftiranden, Elisabeth Axdorph, hiilsar 32 personer som representerat 26 fastigheter,

vZilkomna och ftirklarar mcltet <ippnat. Niirvarande medlemmar samt fullmakter for icke

n?irvarande medlemmar redovisas i bilaga 1.

S 1099 Val av ordfiirande vid stlimman
Till ordf<irande for stiimman viiljs Elisabeth Axdorph'

$ 1100 Val av sekreterare och tvfl justeringsmiin

Till sekreterare viiljs Mona Nordin.
Till justeringsmiin viiljs Gunnar Gustafsson och Lars Steen.

$ 1101 Faststiillande av dagordning
Stiimman faststiiller dagordningen enligt kallelsen. Ordforanden meddelar att

en skrivelse fran Ake E Andersson, Garngriind 9, r<irande vir gemensamma

Tv-anlaggning, har inkommit (se $ 1114 eventuella ovriga fragor).

S 1102 Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar siints ut i tid
Stiimman fdrklaras stadgeenligt utly st.

$ 1103 Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir kr2007
Ordfriranden redovisar verksamhetsberiittelsen som siints ut tillsammans med

kallelsen.Verksamhetsberiittelsen ltiggs till handlingarna.

$ 1104 Resultat och balansriikning for hr 2007

Lennie Jansson, fdreningens kasscir, redovisar resultat- och balansriikning fdr

det gangna aret. Resultat- och balansrlikning godkiinns av stiimman och liiggs till
handlingarna.

S 1105 Revisionsberiittelse for hr 2007

Cecilia Mtintzing, fdreningens revisor, redovisar revisionsberiittelsen som god-

kiinns och lliggs till handlingarna.

S 1106 Friga om anwarsfrihet fiir styrelsen fiirverksamhetsiret 2007

F<ireslis att styrelsen beviljas ansvarsfrihet vilket godkiinns av stiimman.



$ 1107 Arvode fiir styrelsen fiir hr 2007

Styrelsens fdrslag att inga arvoden skall utgi till styrelse och revisor, godkiinns

av stiimman.

$ 110S Styrelsens fiirslag till underhiltsplan for2008-2012

Ordfdranden gar igenom planen som godkiinns av stlimman.

$ 1109 Styrelsens fiirslag till budget och medlemsavgift fiir flr 2008

Lennie Jansson redovisar styrelsens fdrslag till budget. Stiimman godkiinner detta.

S 1 I 10 Faststiillande av debiteringsliingd och fastighetsiigarfiirteckning
Debiteringsliingd och fastighetsiigareforteckning godkiinns'

$ 1111 Val av styrelse ftr ir 2008. Valberedningens fdrslag till styrelse

och revisorer ftir ar 2008 liises upp av ordforanden.

Valberedningen f tire sl6r :

till styrelseordftirande Lars -Peter Jonsson, nyval
till styrelseledamot Lennie Jansson, omval

till styrelseledamot Mona Nordin, omval

till styrelsesuppleant Sven Stedt, omval

Stiimman viiljer de fcireslagna personerna till ny styrelse for samfiilligheten.

S 1112 Val av revisor och revisorsuppleant
Ordfiiranden liiser upp valberedningens ftrslag
till revisor Cecilia Mtintzing, omval

till revisorssuppl Ulla Steen, omval

$1 I 13 Val av valberedning
Christer Nilsson (sammankallande)

Ronny Klang

$ 1f 14 Ovriga frigor
Bevakning av allmiint underhill
Efter klippningen av Rosa Rugosa behciver en uppsnyggning genomfciras.

Det framgar att Farmartjiinst avser liigga ytterligare ett par timmars arbete

pA dessa ytor.

Grrinytornas skdtsel llimnar mycket i tivrigt att cinska. Christer Nilsson f6r

uppdraget att framfora till Farmartjiinst synpunkter pi friimst det "klippta
grdset".

Hiickar vid tomtgriinsen
Omriden mellan tomt/hack och gangviigar i omridet hills pi sina stiillen inte i



ordning av fastighetsligarna. Viigftireningen som egentligen har ansvaret

fdr skdtseln hiir, gor heller ingenting.

Det upplevs som riskfyllt att promenera pi gangviigen mellan tomterna pi
Krokgriind och "Eksjdhusen" p g av nerfallande brate fran det hciga triidet.

Omridets hiickar beh<jver h&llas, i f<ir en hiick i Gyllertids samftillighet ,

lampligt omflng och lzimplig h<ijd.

Eventuella tiwiga frflgor
TV-anliiggn in gsfrfl gan

Bakgrund:
Det aktuella TV-utbudet i Gyllercids samftillighet beror pA de mojligheter som

finns och de begrtinsningar som ocksi finns i den befintliga 32 hr garrlaanlliggningen.

Den gemensarnma Tv-anlAggningen, antalet och vilka TV-kanaler samt kostnader

f<irknippade med desamma, iir en stiindigt pagiende diskussion bland medlemmama.

En TV-grupp startades2007 till vilken intresserade har blivit inbjudna att viinda sig ftir
medverkan i fdriindringsarbetet och delaktighet i valet av kanaler.

Ordfciranden liiser upp innehillet i den skrivelse angAende forslag till fdriindring

av r&dande TV-utbud, som inliimnats till styrelsen av Ake E Andersson (bilaga 2).

Leif Houghton och Henrik Orw6n har underscikt olika mdjligheter som finns for

boende i Gyller<ids samfiillighet att gemensamt anliigga eller enskilt anskaffa en

modern TV-mottagping. Beriiknade kostnader redovisas ocks6. Henrik Orwdn

redogrir fdr de olika mdjligheterna (bilaga 3).

Lennie Jansson presenterar frjr stiimman en sammanstiillning med tre alternativ,

giillande central Tv-anlagening i Gyllerdd 2009 och ftamdver (bilaga 4). De tre

alternativen vars uppgifter iir uppskattade, baserar sig pi 2008 irs budget

som grund (det iir den som gtiller).

For att komma vidare i arbetet med en for framtiden hAllbar losning, behciver

sttimman ta stiillning till ftiljande:

Alt I Budget A enligt nuvarande form
Alt 2 Budget B utan betalkanalerna, endast TVIITVZITV4 och tvi danska kanaler

Alt 3 Budget C total nedsliickning av anliiggningen

Ordftiranden presenterar de olika alternativen och stiirnman rdstar genom hand-

uppriickning.

Alt I Budget A
Av niirvarande fastigheter inkl fullmakter rdstas alternativet A fram, som innebiir att

nuvarande system behills och underhills tills vidare.



$ lf 15 Tack till Elisabeth AxdorPh
Elisabeth Axdorph som nu liimnar sitt styrelseordftirandeuppdrag efter tre ir avtackas av

valberedningens ordfdrande Christer Nilsson.

$ 1116 Tack till styrelsen
Gunnar Gustafsson riktar sitt tack till styrelsen ftir 6rets arbete, samt fdreslir att styrelse och

revisor som bel<ining gfu ut och iiter en god middag vilket tillstyrks av stiimman.

g lllT Protokollet i original finns tillgiingligt hos Mona Nordin Krokgriind 2. Kopia av

protokollet tillsgilles medlemmama tillsammans med ett inbetalningskort fcir arsavgiften om

2000 kr (under april manad).

S 1118 Miitets avslutande
Ordfdrande tackar f<jr visat intresse och fcirklarar arsm<itet avslutat. Diirefter bjuds pA

musikalisk underhillning av Anita Ewald som spelar dragspel och leder allsang.

Vid protokollet

Mona Nordin

Justeras

7,)re.
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GYLLERO OS SAM TAIUCH ETSFOREN I NG

KALLELSE

Styrelsen fdr Gyller6ds Samfiillighetsforening kallar till ordinarie stimma
sdndagen den l6 mars 2008 kl. l5'00 Pl Restaurang lntim.

Fiirslag till dagordning

L stdmman cippnas och ndrvarolista upprittas (OBS! - krav pi fullmakt)

2. Val av ordfcirande fcir stdmman

3. Val av sekreterare och wi iusteringsmin/kvinnor
4. Fastsrillande av dagordning
5. Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar har utsints i tid
6. Styrelsens verksamhetsberittelse for ir 2007 (Bil. I med underbilagor)
7. Resultat- och balansrikning for ir 2007 (ingir i Bil. l)
8. Revisionsberdttelse for ir 2007 (Bil. 2)

9. Friga om ansvarsfrihet for styrelsen for verksamheairet 2007

10. Arvode for styrelse och revisorer for ir 2007 (styr. foreslir att arvode ej utgir)
I l. Styrelsens fdrslag till verksamhetsplan f6r iren 2008'20l2 (Bil. 3)

12. Styrelsens f6rslag till budget och medlemsavgift for ir 2008 (se budgetfdrslaget i bil. 4 )
13. Faststillande av debiteringslingd och igarforteckning (Bil. 5)

14. Val av styrelse for ir 2008 - Valberedningens forslag bildgges (Bil. 6)
. val av ordfcirande
. val av wi ordinarie styrelseledamciter
. val av en styrelsesuppleant
Val av ordinarie revisor och suppleant for denne

Val av valberedning
Ovriga frigor -. Bevakning av allmint underhill
. Hdckar vid tomtgrdnserna
. Eventuella 6vriga frigor
Tid och plats for tillginglighet av stimmoprotokollet (Kopia av protokollet
tillstiilles medlemmarna under april minad)
Motets avslutande

Foreningen bjuder pi kaffe med dopp.

VALKOMNA!

Molle i mars 2008

STYRELSEN
Sex bilagor + fullmaktsformulir

t5.
t6.
t7.

t8.

t9.

Till fastighetsitare:



Vr/ Ll

TV _ GYLLENONS SAMFALLIGHETSFORENING

Underscikta ftirslag.

Brcdband/Fiber.

Att griiva fram till alla tomtgriinser och sedermera installera och kontaktera fiberkabel sA att
vi kan fi tiilgang till Oresundskrafts stadsniit kommer att kosta 24 000 kr per tomt. Detta 5r
inkl. moms. Di miste var och av husdgarna grdva pi sina tomter och gdra h6l i huset si att
dom kan komma in med slang och fiberkabel. I priset iir ftjrbindelsen aktiverad och klar och
sedan iir det upp till vart och ett hushill att bestiilla de tjiinster man vill ha Intemet, IP-TV
och IP-Telefon. Detta g<ir att man kan slippa telefonkabeln frin Telia ftir I25 kr i mAn.
Vidare far man ocksi ett billigare Intemet om man jiim{tir med ADSl-internet.
Fiir att fi ner kostnaden kan vi som samf;illighet gi ut och friga sjiilva pi flterstdllningen
av asfalten / stenliiggningen pi gatorna, si kommer priset ner till l6 500 kr per tomt inkl.
moms. Samma ftirutsiittningar om att grava pA egen fastighet giiller iiven i detta fall. Man har
riiknat med att man fbr itersttilla ca 0,5 meters bredd av schaktstriickan.

En annan ftirutsfittning ftir att ovanstiende priser skall giilla ar att alla 73 husen ansluts.
Dessa priser g?illde under 21 2007.

FRAMDRAGNING AV FIBERKABEL FRAN TELIASONERA.

Det iir ca 600-700 m till stationen men det finns inga rdr alls mellan vArt omride och stationen
sA den stora kostnaden iir att griiva upp gatorna till virt omride.
Fiberteknik fungerar iiven si att man maste ta kapacitet frin en station fiir att den skall klara
den hiir typen av tj2inst.
Teliasonera har inget samarbete med Oresundskraft utan Zir snarare kokurrenter.
Priset & phca2,3 mllj kr, med ett l0 6rs avtal.
Detta erbjudande giiller endast Telias tjiinster.

PARABOL/BREDBAND/ANTENN

Fcirdelen med ovanst6ende ar attvi inte behriver investera i mer "gammal" teknik nu niir
HD TV kommer mer och mer, utan var och en styr vad man sjiilv vill ha.
Fiberalternativen iir dock mer offensiv, men enl. ovan en betydligt storre investering.
Det gAr dock inte att gdra hur man vill med vir TV-anliiggning, skall den sliickas miste
samtliga hushill vara med, men man kanske kan minimera driften/kostnadema.
En parabol i Skane brir ligga ph ca 65 cm och riitt placerad borde den inte strim.

PRISEX.

Telia bredband 36 kanaler
Engingsavgift. :495:-
Halvirsavgift- 249:-
M6nadsavgift": 129:-
Pris per kanal och 61 64:-



Boxer 30 kanaler
EngAngsavgift: 595:-
Halvarsavgifi,: 248:-
MAnadsavgift: 159:-
Pris per kanal och Zir 90:-

Viasat 38 kanaler
Engingsavgift: 695:-
Halvflrsavgift.: 299:-
Minadsavgift: i99:-
Pris per kanal och 6r: 88:-

Canaldigital 55 kanaler
Inkl. parabol och installation
Engtngsavgift: 695:-
Halvarsavgift.:260:-
Mf,nadsavgift: 189:-
Pris per kanal och Fr: 57:-

Gyllenid 13 kanaler
1500:- ?
Pris per kanal och ar: 1 15:-

Gyllerdd mars 2008

Leif Houghton Henrik Orwen
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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 
KALLELSE 

 
 

Styrelsen för Gylleröds Samfällighetsförening kallar till ordinarie stämma 
lördagen den 21 mars 2009 kl. 15.00 på Grand Hotel. 
 
Förslag till dagordning  
 

1. Stämman öppnas och närvarolista upprättas (OBS! - krav på fullmakt) 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare och två justeringsmän/kvinnor 
4. Fastställande av dagordning 
5. Frågan om kallelse och stadgeenliga handlingar har utsänts i tid 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 (Bil. 1 med underbilagor) 
7. Resultat- och balansräkning för år 2008 (ingår i Bil. 1) 
8. Revisionsberättelse för år 2008 (Bil. 2) 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008 
10. Arvode för styrelse och revisorer för år 2008 (styr. föreslår att arvode ej utgår) 
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2009-2013 (Bil. 3) 
12. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för år 2009 (se budgetförslaget i bil. 4 ) 
13. Fastställande av debiteringslängd och ägarförteckning (Bil. 5) 
14. Val av styrelse för år 2009 – Valberedningens förslag bilägges (Bil. 6) 

• val av ordförande 
• val av två ordinarie styrelseledamöter 
• val av en styrelsesuppleant 

15. Val av ordinarie revisor och suppleant för denne 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor –  

• Allmänt underhåll  
• Skrivelse från Anders Falkenius 
• Eventuella övriga frågor  

18. Tid och plats för tillgänglighet av stämmoprotokollet (Kopia av protokollet  
tillställes medlemmarna under april månad) 

19. Mötets avslutande 
________________ 
 
Föreningen bjuder på kaffe med dopp.  
 
VÄLKOMNA! 
 
Mölle i februari 2009 
 
STYRELSEN    
Sex bilagor + fullmaktsformulär  

      
Till fastighetsägare: 
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Ordinarie föreningsstämma den  
21 mars 2010 

 
1. Val av ordförande för stämman 

Deltagarna väljer Lars-Peter Jonsson till ordförande på mötet. 

2. Val av sekreterare vid stämman 

Deltagarna väljer Christer Wallentin till sekreterare vid stämman. 

3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är  
rösträknare 

Deltagarna väljer Christer Nilsson och Mona Nordin till justerings-
personer och rösträknare. 

4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd 

Sekreteraren föreslår att han får pricka av de närvarande mot den 
debiteringslängd som skickades ut tillsammans med kallelsen, och 
att detta dokument får fungera som närvarolista och röstlängd. Om 
det blir aktuellt med rösträkning senare under stämman, återkom-
mer sekreteraren till röstlängden med ett upprop. 

Stämman beslutar att godkänna sekreterarens förslag, se närvarolis-
tan i bilaga 1. 

5. Godkännande av kallelsen till stämman 

Ordföranden redovisar vad som gäller för kallelsen enligt stadgarna. 
Kallelsen ska utfärdas av styrelsen och vara skriftlig. Den ska nå 
medlemmarna senast två veckor före stämman. 

Ordföranden berättar att kallelsen till dagens stämma skedde den 1 
mars 2010 då en skriftlig kallelse delades ut i alla brevlådor, se 
bilaga 2. Kallelsen sattes också upp på föreningens anslagstavla och 
lades ut på Gyllerödwebben. Samtidigt skickades kallelsen per post 
till medlemmar som inte är mantalsskrivna i Mölle, ett 20-tal 
personer. Tillsammans med kallelsen fick medlemmarna styrelsens 
verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2009 samt 
en budget för 2010. 

Stämman beslutar att godkänna kallelsen. 
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6. Styrelsens förslag till dagordning 

Ordföranden presenterar förslaget till dagordning, vilken återfinns i 
kallelsen.  

Stämman beslutar att fastställa dagordningen. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 
  balansräkning för 2009 

Ordföranden berättar att smärre justeringar har skett i resultat- och 
balansräkningen i samband med att revisorn gick igenom räkenska-
perna. Föreningens revisor och kassör kommenterar ändringarna 
och förklarar att dessa i huvudsak gäller några interimsposter som 
har bokförts på ett annat vis. Den korrigerade versionen av resultat- 
och balansräkningen delas ut till mötesdeltagarna, se bilaga 3.  

Korrigeringen av resultat- och balansräkningen får konsekvenser för 
verksamhetsberättelsen; en ny version av denna delas också ut, se 
bilaga 4. Efter en fråga från en av deltagarna pekar sekreteraren på 
det stycke på sidan 1 som har ändrats i förhållande till den tidigare 
utdelade versionen (markerat med ett rött streck i marginalen). 

Stämman konstaterar att styrelsen har lagt fram en verksamhetsbe-
rättelse samt en resultat- och balansräkning för 2009. 

8. Revisionsberättelse för 2009 

Ordföranden hänvisar till den utdelade revisionsberättelsen, se 
bilaga 5, och lämnar ordet till revisorn. Hon kommenterar revi-
sionsberättelsen och tillstyrker att stämman beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2009 

Lars Steen kommenterar frågan om ansvarsfrihet. Det normala, 
menar han, är att stämmodeltagarna har ett dokument som under-
lag för sitt ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet: revisionsbe-
rättelsen. Vid dagens stämma finns ytterligare ett dokument, nämli-
gen det överklagande som nio medlemmar har lämnat till fastig-
hetsdomstolen vid tingsrätten i Malmö, vilket innehåller ett yrkande 
på att beslutet vid extrastämman den 6 februari 2010 att bygga om 
den nuvarande gemensamma anläggningen för television och radio 
till fibernät ska förklaras ogiltigt. Lars Steen ger exempel på formu-
leringar i kärandenas stämningsansökan som enligt hans mening 
innebär kritik av styrelsen, och han anser därför att den som ställer 
sig bakom överklagandet inte kan rösta för att styrelsen ska få 
ansvarsfrihet, liksom omvänt: Den som inte ställer sig bakom 
överklagandet, och likaså den som inte ställer sig bakom alla formu-
leringar i skrivelsen, bör rösta för ansvarsfrihet för styrelsen. 
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När diskussionen är avslutad ställer ordföranden följande proposi-
tion: Ja innebär att styrelsen beviljas ansvarsfrihet; nej innebär att 
styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. Stämman godkänner proposi-
tionen. 

Några medlemmar begär rösträkning. Som förberedelse för röst-
ningen gör sekreteraren ett upprop fastighet för fastighet och 
upplyser om lämnade fullmakter. Röstlängden visar att 32 fastighe-
ter är företrädda på mötet. Eftersom ingen på stämman föreslår en 
sluten omröstning, sker den genom upprop. 

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarfrihet för 2009. 
Beslutet fattas med 21 ja-röster mot 11 nej-röster, se bilaga 6. 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Ordföranden redovisar styrelsens förslag, vilket är att inga arvoden 
ska utgå. Gunnar Gustafsson föreslår enligt traditionen att styrelsen 
och revisorerna får äta en måltid på föreningens bekostnad. 

Stämman beslutar enligt Gunnar Gustafssons förslag. 

11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll 

Ordföranden hänvisar till den utdelade planen, se bilaga 7. 

Stämman konstaterar att styrelsen har lagt fram en plan för förnyel-
se och underhåll för perioden 2010–2012. 

12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd  
för 2010 

Ordföranden hänvisar till budgeten för 2010, se bilaga 7. Den 
innehåller bland annat en beräknad kostnad för fibernät på 22 000 
kronor, vilket utgår från den ursprungliga planen att den ombyggda 
anläggningen skulle tas i bruk omkring den 1 juni 2010. 

Några deltagare menar att det är fel att beakta framtida kostnader 
för fibernätet så länge det – med hänsyn till den pågående rättspro-
cessen – är oklart när ombyggnaden kan ske. Styrelsen håller med 
om att läget är oklart. Men om det skulle visa sig att kostnaderna blir 
lägre än beräknat för 2010 kommer överskottet att föras i ny räkning 
och komma föreningen till goda senare år; pengarna försvinner inte.  

När diskussionen är avslutad summerar ordföranden styrelsens 
förslag: Uttaxeringen för 2010 fastställs till 2 300 kronor per fastig-
het. Som underlag för uttaxeringen ska gälla den debiteringslängd 
som delades ut i samband med kallelsen, se bilaga 8. Beloppet ska 
vara inbetalt till föreningen senast den 2 maj 2010. 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.  
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13. Val av styrelse och styrelseordförande 

Ronny Klang presenterar valberedningens förslag, vilket innebär att 
Lars-Peter Jonsson väljs till ordförande, att Leif Houghton och 
Christer Wallentin väljs till ledamöter och att Sven Stedt väljs till 
suppleant, se bilaga 9. Valen gäller för ett år, det vill säga fram till 
nästa ordinarie föreningsstämma. 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

14. Val av revisor och revisorssuppleant 

Ronny Klang presenterar valberedningens förslag, vilket innebär att 
Cecilia Müntzing-Gullberg väljs till revisor och att Sune Eriksson 
väljs till revisorssuppleant, se bilaga 9. Valen gäller för ett år, det vill 
säga fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

15. Val av valberedning 

Stämman beslutar att välja Ronny Klang (sammankallande) och 
Lena Strandmark till ledamöter i valberedningen. 

16. Övriga frågor 

Gunnar Gustafsson frågar varför Staffan Gribel inte tilläts att publi-
cera ett häfte med titeln Gylleröds samfällighets tv-anläggning – 
alternativ till fiber på Gyllerödwebben. 

Sekreteraren redovisar hur frågan om publiceringen handlades. 
Styrelsen diskuterade frågan på sitt sammanträde den 11 mars 2010 
och beslöt enligt protokollet följande: 

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

Några medlemmar ställer frågor som rör olika tekniska och ekono-
miska aspekter av ombyggnaden till fibernät: (1) Kerstin Tillberg 
frågar om sina tre tv-apparater; vad kommer det att kosta i engångs- 
och månadsavgifter i fiber-alternativet? (2) Charlotte Baer frågar 
varför styrelsen inte har redovisat att larmfunktionen inte fungerar i 
ett fibernät och (3) Staffan Gribel frågar hur det blir med möjlighe-
ten att få tillgång till FM-antenn via fibern. 

Ordföranden och sekreteraren upprepar styrelsens principiella 
inställning när det gäller en fortsatt diskussion om ombyggnaden till 
fibernät, och menar att dagens ordinarie stämma inte är platsen för 
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en djupdykning i frågor och svar i det ämnet. Som kommentar till de 
första två frågorna svarar sekreteraren emellertid: 

(1) att installationskostnaderna för respektive fastighetsägare 
kommer att variera med hänsyn till hur omfattande installationer 
det gäller och vem som gör jobbet; ett utförligt svar med exempel 
finns i avsnittet »I mitt eget hus « i informationshäftet Fiber Trippel 
på sidan 8–9; (2) att bristerna vad gäller larm redovisades utförligt 
på informationsmötet den 23 januari 2010; de nämns också i Fiber 
Trippel på sidan 11. Vad gäller (3) svarar inte styrelsen, utan uppre-
par sin principiella inställning (se ovan). 

Lars-Erik Johansson kritiserar att styrelsen lämnar kortfattade svar, 
eller inte svarar på allt, och hänvisar till 50 § Lagen om förvaltning 
av samfälligheter, vilken lyder: 

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar 
om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara 
av betydelse för medlemmarna. 

Han menar att en medlems fråga, och följande svar, kan ha betydel-
se för övriga medlemmar. Eftersom beslutet om ombyggnaden inte 
har vunnit lagar kraft anser han att frågan fortfarande kan anses 
vara under debatt. 

En medlem frågar om styrelsen skulle överklaga ett beslut i fastig-
hetsdomstolen som innebär att det inlämnade överklagandet bifalls 
av domstolen. Ordföranden svarar att styrelsen kommer att respek-
tera fastighetsdomstolens beslut. 

Staffan Gribel redovisar några ändringar och tillägg till sin skrift och 
uppmanar medlemmarna att komma med frågor och synpunkter. 

Mona Nordin menar att kommunikation är svårt, då information 
och budskap som kommuniceras kan tolkas och förändras, och hon 
tar som exempel frågan om den gemensamma anläggningen för 
television och radio. Den avhandlades bland annat på årsstämman i 
mars 2008. Hon ber att få följande koncentrat av sitt inlägg fört till 
protokollet: 

Mona Nordin konstaterar att styrelsen i samband med  
beslut den 19 aug 2009 och i beslutsunderlaget till extrastämman 
”Utred fiberkabel nu” hänvisar till § 1114 i protokollet från 2008 
års stämma. Tolkningen av innehållet i § 1114 kan ha haft betydel-
se för beslut som rör underhåll av befintlig anläggning och arbetet 
för en för framtiden hållbar lösning. 
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Närvarande vid ordinarie föreningstämma  
den 21 mars 2010

Åke Andersson   Garngränd 9 
Charlotte Baer   Sillgränd 25 
Bengt Bring   Ålgränd 2 
Astrid Christiansson  Sillgränd 4 
Per Christiansson  Sillgränd 4 
Anders Falkenius  Garngränd 8 
Staffan Gribel   Sillgränd 41 
Cecilia Gullberg-Müntzing Sillgränd 51 
Gunnar Gustafsson  Sillgränd 47 
Carola Hannah  Sillgränd 39 
Leif Houghton   Sillgränd 45 
Sture Jagæus   Ålgränd 11 
Lars-Erik Johansson  Ålgränd 3 
Torsten Johansson  Sillgränd 49 
Lars-Peter Jonsson  Ålgränd 9 
Gunilla Klang   Garngränd 2 
Ronny Klang   Garngränd 2 
Kjell Larsson   Garngränd 7 
Charlotte Lund  Sillgränd 41 
Christer Nilsson  Ålgränd 8 
Fredrik Nordin  Krokgränd 2 
Mona Nordin   Krokgränd 2 
Henrik Orwén   Sillgränd 1 
Jan-Erik Persson  Garngränd 1 
Stina Persson   Garngränd 1 
Ingrid Sudlöf-Eriksson Garngränd 11 
Annika Schough  Krokgränd 1 
Sven Stedt   Krokgränd 1 
Lars Steen   Ålgränd 1 
Ulla Steen   Ålgränd 1 
Lena Strandmark  Ålgränd 14 
Anna-Greta Svensson  Garngränd 12 
Elisabeth Södergren  Garngränd 4 
Kerstin Tillberg  Garngränd 6 
Frederic Täckström  Ålgränd 4 
Christer Wallentin  Garngränd 13 
Ragna Wallentin  Garngränd 13 
__ 
37 
 

Christer
Textruta
Bilaga 121 mars 2010



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

tid  Söndagen den 21 mars 2010 klockan 15.00

plats  Grand Hôtel, Mölle. Föreningen bjuder på kaffe, te och kaka

dagordning 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare vid stämman

 3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare

 4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd

 5. Godkännande av kallelsen till stämman

 6. Styrelsens förslag till dagordning

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och  
  balansräkning för 2009

 8. Revisionsberättelse för 2009

 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2009

 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll

 12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2010

 13. Val av styrelse och styrelseordförande

 14. Val av revisor och revisorssuppleant

 15. Val av valberedning 

 16. Övriga frågor

 17. När och var protokollet är tillgängligt

– o –

Fullmakt Röstning kan ske genom ombud. Ett ombud kan bara företräda en 
medlem. Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen. Begränsning till en 
fullmakt gäller inte fullmakter från delägare. Vi bifogar en blankett för full-
makt. Blanketten finns också på www.gyllerod.se.

Välkomna! Styrelsen

Kallelse till ordinarie stämma

Mölle den 1 mars 2010

Christer
Textruta
Bilaga 221 mars 2010
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Styrelsens verksamhetsberättelse • 2009 

1.  Förtroendevalda 

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

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

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

2.  Möten och sammanträden 

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

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

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

3. Ekonomi 

Föreningen har en god ekonomi. Det egna kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till cirka 96 000 kronor. Resultatet för 2009 blev ett 
överskott på cirka 16 000 kronor, vilket var cirka 11 000 kronor 
bättre än planerat. Det var framför allt kostnaderna för mark-
skötseln som blev lägre än väntat. 

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

4.  Fibernät 

Extrastämman den 6 februari 2010 beslöt att den gemensamma tv- 
anläggningen ska byggas om till fibernät. Beslutet vinner laga kraft 
den 6 mars 2010. Därefter kan upphandlingen avslutas och bygget 
komma igång. Ombyggnaden kommer att ta cirka två månader. 

Ny version 

Christer
Textruta
Bilaga 421 mars 2010
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Kostnaden för fiberombyggnaden är beräknad till cirka 1 750 000 
kronor. Investeringen ska lånefinansieras i sin helhet. Den beräk-
nas medföra en årlig kostnad för ränta och amortering på i genom-
snitt cirka 1 600 kronor per fastighet. Medlemmarnas årliga avgift 
till samfällighetsföreningen beräknas i genomsnitt för lånetiden 
komma att öka från 2 000 kronor – vilket var avgiften för 2009 – 
till cirka 2 600 kronor per år, det vill säga med cirka 600 kronor 
per år. 

5.  Gyllerödwebben 

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

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

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

6.  Yttre underhåll 

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

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

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

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

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

7.  Övrigt 

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

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

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

 
Mölle den 1 mars 2010 
 
Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 
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Plan för förnyelse och underhåll 

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

 

Budget för 2010  alla belopp i kronor 

Intäkter 
Medlemsavgifter, 73 fastigheter à 2 300 kr 167 900   

Intäkter totalt 167 900  

Kostnader 
Markskötsel 47 000 
Underhåll, målning och reparationer 4 000 
Visningsrätter för tv, avgift till Stim 46 000  
El till tv-anläggningen 8 000 
Underhåll av tv-anläggningen 10 000 
Försäkring av tv-anläggningen 4 000 
Fibernät 22 000 
Administrationskostnader 3 000 
Möteskostnader och representation 6 000  
Övriga kostnader     8 000 
Kostnader totalt 158 000  
 
Periodens resultat 9 900    
 
 
Mölle den 1 mars 2010 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 

 

Ny version 

Christer
Textruta
Bilaga 721 mars 2010



Valberedningens fiirslag till styrelse, revisor och revisorsuppleant ftir
Gylleriids Sa mf?illighetsfiirenin g att fii reliiggas vid ordina rie
ftireningsstiimma den 21 mars 2010.

Valperiod: Tiden mellan ordinarie stiimma 2010 och ordinarie stiimma 2011.

Styrelseordftirande:

Styrelseledamot:

Styrelseledamot:

Suppleant:

Lars-Peter Jonsson

Leif Hougthon

Christer Wallentin

Sven Stedt

omval

omval

omval

omval

Revisor:

Revisorsuppleant:

Molle mars 2010

Valberedningen

Cecilia Gullberg-Miintzing omval

Sune Eriksson nwal

Christer
Textruta
Bilaga 921 mars 2010
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