
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.
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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.
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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




