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-semedlemmar

och nevisorer.

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

837: Efter diskussion faststiillde 6rsm6tet styrelsens budgetfdrslag (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:- kronor 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 fdrslag ti1L 900:- kronor.
I ovrigt faststdl,ldes budgeten i enl.ighet med styrelsens
fdrslag.
838: Besluten i fdregiende paragraf innebdr att Srsavgiften per
fastighet f6r 1996 iir 1'500 :- kronor. Arsavgiften f6rfal1er
titl betai-ning den 31 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

Per Christiansson

042-3477 33

Sekreterare

Tomas DreiLick
Krokgriind 11
264 42 M6l-1e

042-347050

Torbj6rn

442-347 600

Kassdr

Suppl-eant

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

KjH.11

Krokgriind 8
260 42 M6l-l-e

Inger Bring

442-347 444

A1-grlind 2
26A 42 M61Le

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

ny

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.
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Bilaga

1

Niirvarande vid

Ilerods Samfiilliqhetsfdrenings irsmdte 1 996-03-28

Eva Frostenson Abrahamsson o Bo Holm

SiLl-griind

2

Per Chri-sti-ansson

4

RoIf Julin
Saima o Anders Elgqvist
Britta o Ni-ls Olsson

5

41

Folke Persson

45

Gunnar Gustafsson

6

enl fullmakt

Cecilia MUntzing
Lars Steen
Inger o Bengt Bring

47
51

Algrlind

1

2

Lennie Jansson

3

Margareta GIavA

7

Christer Nilsson

I

Sture Jagaeus
Gunnar S6dergren

11

Garngriind

4
9

Ake Andersson

Erik Ljung

10

Gdran Christenson

15

Nils Erik Brod6n
Torbj6rn Kj511
Astrid o Stig Svensson
Fredrik Wahlund
Ir{ats stromgren

Krokgriind

5
8

12
1'3
1,6

KALLELSE

Bliste Gyllerodsbo
Du

!

kallas hlirmed till

stiimma med Gyllerdds Samfiill-ighetsmans 1'996 k1 19.00 pe Stationshuset i

ordinarie

fdreningr torsdagen den 28

Ir[61-]-e.

Program: Arsm6te. Kaffe.
Dagordning

1. Stilmman dppnas. Uppg6rande av ndrvarolista.
2. Val av ordf6rande, sekreterare och tv5 justeringsmlin f6r stiimman.
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. (Bifogas).
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

$ 876:

Ordfiirande Per Christiansson hiilsade samtliga viilkomna och ft)rklarade
drsmi)tet 6ppnat. Niirvarande medlemmar red i bil I.

$ 877:

Till ordfiirandefiir drsmdtet valdes Per Christiansson.
Till sekreterarefi)r drsmiitet valdes Tomas Dreilick.
Till justeringsmiinfi)r dagens protokoll valdes Astrid Svensson
och Gunnar Gustafsson.

$ 878:

Ars mbtet fasts tiillde dagordningen enligt kallels en.

$ 87e:

Arsmdtet godkdnde kallelsen,

$ 880;

Arsmdtet godkiinde styrelsens verksamhetsrapport

$ 881:

Ars md t et g o dk iinde k as s a- & r ev is io ns b er iitte I s e n fi) r I

$ 882:

Ar s mb tet b ev ilj ade

$ 883:

Arsmdtet beslutade att amoden ej skall utgd

$ 884;

Styrelsensfi)rslag tillfi)rnyelse- & dtgiirdsplanfi)r 1998-2002 diskuterades och
drsmdtet beslht om omrdstning. Arsmdtet godkdnde styrelsens Jbrslag.
Fredrik ll/ahlund resemerade sig enl bil 2.

s ty

r e I s e n an sv ar sfrih et

liir

I

99

fiir

1996.
99

6.

6.

till styrelsemedlemmar & revisorer,

Kanalutbudet diskuterades. Dd det inom omrddetfinns mdnga goffintresserade
fi)reslog bla Sture Jagaeus att mun skulle byta ut ndgra av de bejintliga kanalerna
mot tex TV 6 & Saper Sport, ddr man idag siinder mycket golf. Detfanns iiven
synpunkter pd andra kanaler tex MTVfir de yngre boende.
Bengt Bringfi)reslog en enkdtfiir attfd veta vad de boende harfiir synpunkter.
OrdJbrande pdpekade att drsmiitet tir tillft)r att alla som hnskar skallfd mdjlighet att
ha synpunkter. Efter en ldngrefi)rklaring av Mats Strdmgren diir han bla lafram att
investeringenfiir en ny kanal skulle vura 16.200:00 men att man t* bara skulle
tjtina ca 100:00 kr pd att ta bort ndgon av de Tyska kanalerna genomfiirdes
ytterligare en omrdstning. Mats StrbmgrenJbrklarade ocksd utt de olika kanalernas
utbudfi)riindras sd snabbt att det bdsta sdttetft)r intresserade iir att skaffa sig en
egen villaparabol - iiven TV 6 kriiver dock en MAC dekoder.
Torbjdrn Kjdll resemerade sig mot alla hdjningar av TV-visningsrtitternu
Arsmi)tetfaststdllde styrelsens Jbrslag p,fr kanalutbud - det beJintligu
$ 885:

Arsmdtet godkrinde styrelsen budgetldrslag ochfi)rslag till debiteringsliingdJbr 1997
Fredrik llahlund resemerade sig mot budgeterade 50.000:00 krfi)r renovering av
asfaltsytor enl bil2.

$ 886;

Arsmdtet godkdnde styrelsensJbrslag p,fi 1.200:00 kr i medlemsavgiftfiir 1997.

$ 887j

Till
TilI
TiIl
Till

ny ordfi)randefiir 1997 valdes Lennart Olsson.
sekreterare omvaldes Tomas Dreilick.
kassdr omvaldes Torbidrn Kitill.
suppleant omvaldes Inger Bring.

Den nya styrelsens adresser och telefonnummer

iir:

Ordfi)rande

Lennart Olsson, Sillgrdnd 7,260 42 MdAe

042 - 347 171

Sekreterare

Tomus Dreilick, Krokgrdnd 11,260 42 Mdlle

042 - 347 050

Kassdr

Torbjdrn Kjiill, Krokgriind

Suppleant

Inger Bring, Algrdnd 2,260 42 Miille

$ 888:

Till revisorfdr 1997 omvaldes Cecilia Miintzing och tiU revisorssuppleont omvaldes
Britt MiiIIer.

$ 88e;

Till valberedningfi)r 1997 omvaldes Sture Jagaeus och Marianne Julin.

$ 8e0:

Lena & Utf Strandmarker, Atgriind 14 samt Elisabeth Kruse, Sillgrdnd 31 med
tomter i anslutning till Bertil Svensson, Sillgriind 29 har skriftligen tillstyrkt
Svenssonsframstiillan om attfd ta ned kommunens triid, somfiireningenJiimaltar,
som stdr intill Svenssons fastighet.
Ordfi)rande pdpekar att det iir samfdllighetens skyldighet att hdlla efter triid mm
inom omrddet.
Arsmdtet bifaller Bertil Svenssons framstiillan.

$ 8e1;

Fredrik Wahlund ifrdgasatte ndr motioner skall vara drsmiltet tillhanda Ordliirande
upplyste om att enl stadgarna sksll de inkommit senast 31 ianuarl

$ 8e2:

Dagens protokoll skall justeras inom 2 veckor efter stiimman, senast 970327.
Protokolletfinns tillgiingligt hos sekreteraren pd Krokgrdnd l1 efter pdsk,from
970401.

$ 8e3;

8,

260 42 Mdlle

042 - 347 600
042 - 347 444

OrdJbrandefi)rklarade drsmiitet avslutat och avtackades med present och mycket
varma ord

Tomas Dreilick, sekr

Justeras:

Per Christiansson

'l::L/""n/

NHrvarande vid irsmeitet, 970313, fiir
GYLLENOPS SAMFALLIGHETSFORENTNG

M6ll€ 15:13
l's16lle 15:t4

Mdlle 15:18
Mollo 15:21

Por chflsttanaaon
Sillgrend 4, 260 4? I'i6lle

Andors Elgqvist
Sillgrend 6, 260 42 M6llo
$ara (i I Nllason
Krokgrsnd 2, 260 42 M6lle
Torbj0rn Kf{ll
ttroHgrand 8, 260 42 Mdlle

Mdlle t5:23
Molle 15:?5
M6lli t5:26

I

Aatrid Stig Swnsaon
Kroksrend 12.260 43 M6lle
l'Jate Strbnrgren
Krokgrend 16, i60 4? Molls
Fredrik Wehlund

Krokgrend 13,260 42 Molle

Nlolle 1$:27
Mdlle 15:30
Molle 15:3ii
Mdlle 15:38
Mollo 15:55
M6lle t5:57
Mollo 15:65
Mollc 15:68

Tomas Drolllek
Krokgrand 11, 260 42 M6lb
Gun-Britt I Brod6n
Krokgrand 5, 260 42 Molle
Gunnar Sddergren
Gamsr 4, 260 4? Mollo
Anna-Grela Swnaeon
GarnEr 12, ?60 4'2 Mdllo
Bengt Brlng
Algr 2, 260 42 Molla
$ture Jaoaaus
Atgr r r, eoo at laone
Gunnar Guatafeeon
sillgrand 47,zffi 42 M6ll€
Nile Olseon

Slllgr

Molle 15:69

4i,

260 42 Molle

Brod6n/Lindstrdm

sillgr 19,260 42 Molle

Mdllo 15:85
Molle 15:86

Lennert ilhleeon
$lllgrand ?, 260 42 Molle
Rolf & Marianno Julln
Sillgr 5. 260 42 Mdll6

1

997

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
3. Faetstflllande av dagordning.
4. Codkaflnande av kallelscn.

tbr stf,mmsn.

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
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 diirmed ftirmodligen bli iinnu griinare!
r

:

Slutligen biliigger
av den 15 pto.

Algriincl

f,,f

vi fiir hiinnedom kopia av skrivelse till Hiiganiis konrnrun

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
ett slijseri med tillgZtn5tiga ijversxotts49.4oo kr.
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

S

89

5 VaI av sekreterare och tvl

OhLsson.

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.

sid 2
S 9OO Resultat- och balansrdkning for

(4)

L997

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

godkdndes

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

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.

Motionen

Eom

sid 3

(4)

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
med sedvan).ig forfallodag 1998-05-31.

kr 1.000 z-/fasEighet

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
till

revisor Cecilia GuJ.J.berg Mtintzing (omval)
revisorssuppleant Britt Moller (onval)

sid 4

(4)

S 910 Val av valberedning for 1998
Arsm6t,et vaLde folj ande:

Sture Jagaeus (onvaL )
Marianne Julin (onvaL )

S 911 dvriga 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.

av protokollet

S 9L2 Tillgdnglighillande

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
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Nils

(gyI1st98)

v

Bilaga

1

Forteekning 6ver ndrvarande vid irsmotet
L998-03 -24 med Gyllerods Samf5llighetsforening
L5zL2 Sillgrdnd 2
15:13 Sillgrind 4
MotLe 15 :14 *Sillgriind 5
MoLle L5t2L Krokgrdnd 8
. MolLe L5:22 l(rokgrind 10
MoL1e
MoLLe

'

Molle 7.5223 Krokgr5nd 12
MoLLe L5t24 Krokgrdnd 14
MoLle L5225 Krokgrdnd 13
MoLle 15:30 Krokgrind 5
Molle 15:33. Garngrind 2
Molle 15:37 Garngrind 10
Molle 15:38 Garngrdnd 12
Molle 15:{0 Garngrind 19
Molle 15:5i Argrahd r+
MoLLe 15:5S Algrtind 2
MoLle 15 :55 Algriind, 4
Molle 15:57 AJ.grdnd 11
Molle 15 :51 i,lgriind 3
Molle L5262 AlgrEind 1
MoLLe 15:55 SiJ-J-t'rlnd 47
Molle 15:58 SillgrSnd 41
MoLle 15:59 SiJ.lgr6,nd 39
Moll-e 15 :85 i Sil'lgrind 7
Molle 15:85 Sillgrd,nd 5
MoLle 15:88 Sillgrdnd 1
(gyfort)

Rose &

Nils

Romander

' Per ChriEtiansEon

Saima & Anders Elggvis'E
Torbjorn Kj611
Elisabeth Arcdorph-KarLsborn

Tord Karlsborn

Astrid c Stig

Svensson

Anna-Stina Ljung

Fredrik Wahlund
Gun-Britt Brod6n
Ronny K1ang

,Erik Ljung

Anna-Greta Svensson
Ingvar Larsson
, ulf Strandnark
Inger Bring
Ebba & NiIs WeLin

Sture Jagaeus

. Lennie Jansson

UtIa & tars

'

SLeen

Gunnar Gustafsson
Nils Olsson
Gun-Britt Broddn
&enrtarsb*Ohlsson

' Marianne Julin
' Bojan DanieLson
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l):rgorclning
Sr:inrman
rrch niirvarolista upPnittas. (()BS. knr pa tirilmah).
9..ppnas
Val av ordloranclc lor stilrunat I.O
,'
Yal ay sckrctera:'c och tvi jrstcdnesntin l'rir st[mman
-)
J t;aststdllande at' clagordnirig.
5 Frdgan om kalleisebch statigeeniigl hancllingar ursrnrs i ratt ticl.
6 Stvrelsens verhsamhetstrenittelse
1997. igrt t ) 0k
.,.
gK
Rcsulfat- oclr iralansr;iknine fdr 1997. (llil
rt Reyisionsberlttelse t'ttr 1997. (Bil
0K
.-\nsyarslrihct l'tir strtc|scn l'cir r.crkslnlhctsfi.ct 19r;7. 011
l{) -\rvorlc liil slYreisc ixi: rct'isol'er lijr l9v?. (:il1'rclsr:n tiiresiiir.utt arrr-lclc ipte utgir..)
'
It St1'relsens tiirslag lrll lerksamlretspl;ur
ftir
ig1)g
-rars
t2 I lotioner och rivr. amniiide. fcirslag
beslut kan paverta butlget liir l99g:
l
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tBri+r

- l\lotion nr

l.i

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.
Slvrelsens lrjrslag rill bud;rel t'ijl 199g. (tlil g)
Sr1'relsers liimlag till rnecllemsavsilt ltir t998. (lht9)

l-l
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$)
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rliilt e .)8.O1.12.
G1.1lertiils S,-r:fiillighet sfijrening.

ang. cten s.k. Griiningen.
g.r:-iismatta iir enciast ti11 rri'yttatt
fdr 6 av Gyllerijds JJ medler;imar. S& har t.ex. €n tioigare

Ovanst&enoe viilsktjtta

vj/ fijrsal.jning av sitt hus i annorlsen anfjivit, att fastigheten rt6rd.nnsar tiJ.J. ett grdnomrAdert. Jag $Ar diirftir fijres1&, 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 befintJ.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

/1;

,.,

,., {
liijlle

Tilf

ang asfa].tering

98. O L.17

.

Bil

6

GylJ.eriids Samf5.11i6'hetsfiirenin6.

av vaig fr.

Gyllrdd ti1l

Via Bansafan.

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 sarnmanhanget 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.
Den naturliga

/"/.
/ f t ttt

r

Bil

C

lldj-1e 98.Or.14.
li I i GyllerijdS Sanrfitlligrietsfiirenins,.

ang. ].ekp].atser
I l"liil-le finns en lekplats
me11an Fyren och Hantverksviigen - gemensam fdr al]-a hudhal]. i Mij1le. platsen fdrval.tas av lr1iille Hamn. f $Vfferijd finns tve lekplatser
fiir 7q nunett. Dessa d.rar und.erlrAllsxostnader octr iir
dessutonr synnerJ-igen glesbesiikta. iiinst besijkt synes
platsen meIlan I(roli- och Garnirra,nti vara. J.g vill ddrfbr
fijresla att densmsra ne4liig*.'es och art sand.lAda och redskapen f&r bort- och ijverta5as av }Iijlle l{amri pa egen bekostnad, vars ordf . iir positiv tll.L cletta.
Jag foresl&r vidare, art de tre piltr?iden borttLiges. Ett
av dem lutar recian betbinkligt. Skall desamma skdtas ordentligt skall de beskdras en gAnu ojn Aret och d& ser
de enli-gt min mening hemska ut uncler 1&n6 tid. ?orget
i 2i.nden av Garngriin$ 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
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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
- ?D
eG/}J441 Avtalet avser tiden 1 jan.97 -- 31 dec. 99. = 3 frr.
- 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

Kommunalridet Claes Pettersson

kWl/er

har frirhandlat med OK att man miste

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

fi

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

till alla konsumenter

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. =
i friga om fdrbrukning. tngen ny miitare.
-I1geg_begriinsning
- 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
genom
derasfcirmedling
med Nora Energi AB
lllleifQrqaljning
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
sdtter in en sdrskild miitare (kostnad

kriivs (225krlir).

Z.ffi

OBS Alla priser rir exkl. energiskatt och moms.
Fdr Styrelsen
Lennart Ohlsson

GS,Elpriset 2

98-03-30

ndtAgaren och att man

kr). Medlemsskap i Villaagaref<irbundet

fi,, (,'Q
r9'(,
t
(

sid 1

(s)

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.

sid 2

S 920 Resul tat, - och balansrd.kning f or

(s)

l- 9 9 8

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

godkdndes

: ::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

99

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

budget for

forslag tiII

verksanfret,splan och

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

sid 3

(s)

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;/

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
I sasrstAnnighet
f rigan.

med

L999

beslut i foregiende paragraf bordlades

S 927 Debiteringsldngd
I sagrstdmrighet
frigan.

med

beslut i foregiende paragraf bordlades

S 928 VaI av styrelse

for 1999

Arsnotet vaLde foljande:
t,ill ordforande UIf Strandnark (nyvaL)
til-I styrelseledanot Torbjorn Kj511 (onval)

a,

sid 4

(s)

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

.

a,l4a
s0,

TiLL detta protokoll fogas kopia av foreningeas stadgar,
anldggningsbesiut och. kart,a.lF

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

friin

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
UIf Strandgrark, tiLltriidande ordforande, presenterade sig
tackade for f ort,rcendet.

och

sid s

(s)

:':n:T' _n: T:":":"1:":":

Noterades att klagonrA1 skall uteslutande goras tiII Mat,s
Strongren, tfn 042-34 76 15, eller Bjorn Pilsson, tfn
042-34 74 72.
Stegen

att foreningens stege t v forvaras hos Marianne
Juhlia, Sillgrdnd 5.

Not,erades

Inga ovriga frAgor avhandlades.

av protokollet

S 932 TillgdnglighAllande

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 tackade for intresset och
avslutaCe Arsmotet.

Vid crotokollet 1999-03-31
/l

:

' l.
I i'-' -/

.t.-:-;T-V^+-' L-- ,,//v-= ,'i

Torbjorn Kj511

'74
;-7?-' 7 t-"to(Z---

Maggi\C Gtavi
(gy11st99 )

' Pippi

Brod6n

'

Bilaga
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Forteckning over ndrvarande vid Srsmotet
1999-03 -30 med Gyllerods SamfSllighetsforening
Molle L5tL2 Sillgrdnd 2
Mo1le 15:13 Sillgrind 4
Molle L5z2L Krokgrind I
Mot1e 7-5 223 Krokgrdnd L2
Molle 15:25 Krokgrdnd 15
Molle L5226 Krokgrdnd 13
Molle 15:30 KrokgrSnd 5
Molle 15:34 Garngrdnd 4
Molle 15:53 AtgrAnd 14
Mol-Ie 15:55 .i,lgrAnd 2
MolLe 15:55 Algrdnd 4
Molle 15 :57 Algriiad 11
MoIIe 15 :59 .fl,IgrAnd 7
Molle 15:60 AIgrAnd 5
Molle 15:51 Algrdnd 3
Mo1le 15:55 Sillgrdad 47
Motle 15:58 Sitlgrind 41
Molle 15:59 SilJ.grdnd 39
Molle 15:86 Sillgrdnd 5
(gyf ort9

9)

Rose &

NiIs

Romander

Per Christiansson
Torbjorn Kj511
Astrid e Stig SvensEon
Mats Stromgren

Fredrik Wahlund
Gun-Britt & Nils Erik

Brod6n

Gunnar sodergren som ombud
Lena & ulf Straadmark
Iagrer Bring
Gosta Welin

Sture Jagaeus
Maggie G1avi
Maggie Glavi son ombud

Lennie Jaasson
Gunnar GustafsEoa som ombud
Nils Olsson
Gun-Britt Brod6n

Marianne Julin son

ombud

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

'

.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

Stemman cippnas och niirvarolista upprafias. (OBS krav

pi fullmakt)

Val av ordfiirande ftir sttimman.
Val av sekreterare och fte justeringsmiin ftir stdmman.
Faststiillande av dagordning.
Frigan om kallelse och stadgeenliga handlingar utsents i riitt tid.
Styrelsens verksamhetsberiittelse ftir 1998. (Bil 1)
Resultat- och balansrdkning for 1998 (Bil 2)
Revisionsberdttelse ftir 1998 (Bil 3)
Ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir verksamhetsiret 1998.
Arvode fiir styrelse och revisorer fttr 1998. (Styrelsen foreslir att arvode inte utgir)
Sty elsens forslag till verksamhetsplan for 1999 . (Bil 4)
Styrelsens ftirslag till budget 1999. (Bil 5)
, Styrelsens lorslag till medlemsavgift ftir 1929. (BilPf 5
Debiteringslangd och ligarfrrteckning (Bllr) 6
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
Val av ordinarie revisor samt revisorssuppleant
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 .

.

G{llerdds Samfiillighetsforenings ordinarie fiireningsstdmma

19g9-03-30.

&;"D#s-"

...

.att foretrii aa mig)via

/oU

'/

sid 1

(4)

cylr,Enops seurALlreHnrsroRgNrNc
Protokoll f6rt vid extra

foreningsstSmma

1999-05-08

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
Starnnan

av dagordning

faststdLlde dagordningen enligt kalleLsen.

S 938 FrAgan om kalle1se och stadgeenliga handlingar
Stdnnan godkdnde den utEdnda kallelsen.

sid 2
S 939 Styrelsens forslag tiII
verksantretsplan f or 19 9 9

(4)

reviderad

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 frantidenb) 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 digitalteknikVid 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).

sid 3

s g4o styrelsens forslag tiII

rev. budget for

(4)

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.

sid 4

S 944 Tillgdnglighillande

(4)

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.

z6

Vid protokdllet

/ NiIs

)L999 -05-08:

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 LS zL2
Molle 15 :13
MoIIe 15 :21
MoIIe L5 223
MotIe L5 226
Molle 15:30

Molle
Molle

15 :34
15 :37
MoLte 15 :40
Molle L5 242
Molle L5 247
Molle 15 :51

Sillgrind
Siltgrdnd

2

4

Mol-Ie
Mo11e

Mo1le 15:82
Molle 15:84
Molle 15 :85
Molle 15:87
Molle 15:88

(gyfort99)

Per Christiansson

Krokgrind 5

Torbjorn Kj511
Stig Svensson
Fredrik Wahlund
Gun-Britt & Nils Erik Brod6n

Garngrdnd 4
Garngrdnd 10
Garngrdnd 19

Erik Ljung
tinn6a Larsson

Garngrind
Garngrind

Algrind

15
5

10

Algrdnd 12
15:53 Algrdnd 14
15 :51 Algr5nd 3
t5:62 Algrind 1
15:53 Siltgrdrnd 51
15:65 Sillgrd.nd 47
15 :58 SiJ.lgrind 41

Molle
Molle
Molle
Molle 15:59

Romander

Krokgrdnd 8
Krokgr6nd t2
Krokgrdnd 13

Molle 15:52
Mo11e

NiIs

Sillgrdnd
Sillgrind
Sitlgrdnd
SiIlgrd'nd

Sil-tgrdnd

Sillgriad

39
13

Gunnar Sodergren

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

5

Margaretha von Platen Frid6n
Kjell-Are MoIIer
Marianrre Julin

3

Wera JonsEon

1

Bojan Danielson

9

S;t"pl
GyLLERoos snurAr,r,rcnnrsronnNlNc
KALLELSE TrLL EXTRA ronrNrNcssrAvrvr,q
Styrelsen fdr Gytlerdds sanfiillighetsf0rening kallar hlirmed

till extra

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,
och plets fdr tillgtnglighet ev rtnmmoprotokollet. Kopior till medlemmarna delas ut i juni
mlnad.
I l. Jld
12. Miitets rwlutande.

vid ordinarie

stemma 199943-30 beslutades, att bordliigga rrendena om

,budget, uttag av medlemsavgift och debiieringslangtl, tilhfyr 1999.
lfbefyftrslag lill uerksamhasplan
hlT:d"
vlra gingvlga" uode" deffa Ar sklail renoveras, ko;tndd;; ;#t"
?.j]:T-Illllty
:Tbeslridas, som fbrorsakade
;; h""
denna kostnad skall
.i

bordlf,ggningen.

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,
r y-antennen.

underhdlls- ochfdrnyelse (bLa

f6r asfahering) samt vidmaHhdllande

Styrelsen ser det som angelflget, att si mlnga medlemmar som miijligt

lir representerade vid miitet.

M6lle 1999-05-17.
STYRELSEN
En bilaga

Avskiljes

I aglv

i

iigare

ffi
M0lle 1999-

Avskiljes

till

fastigheten

befu llmiiktigar hiirmed

,ffill

1999-06-08 representera

;*?ftireningsstiimma

av

?,';
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Freclrik k'a.trlunds reservation
Wahlund ldrnnade ti 11 s cyrelsen ett eget br.rdgetforslag
vilket fiirutsatte att asfaltering ei skulle undgr 1999
enligt f6liande:
Kostnader
Arbetskraft, €1, kontordkostn. + porto' fiirsdkr. + tivr-.
sktjtsel TV-arrtenn, visnin6sratter enl . styrelsens budget1O1. 7OO
fiirslag=
4?.8OO
Avsiittning ti11 underhfond

l!!g299
Intiikter
Rest. iiverskottsinecie.]Riint or ertl . s tyrel s erl
Itedlemsavg. =f2.x73

89.700
1. OOO
54.8Oo

t!5,599
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 framoch baksida, skulle dven jag ansJ-uta mig ti11 asfalteringsfijrslaget. I vAra gA.n6viigar finns ej nAgon spricka av beskaffenhet som vAra 6;riinder uppvisar. Diir tir viil heller J-ngen asfaltering 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 'rkringi sd faIl helt barock.
vaig" fijrefaller
det enda
Fijr de flesta av oss deldgare iir TV-tillgiingligtreten
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

C-?

sid 1

GYLLEROD

S

(4)

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
6ppnad. Nirwarande medlenunar redovisas i bil 1 -

S 947 VaI av ordf6rande f6r

stimman

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
Stimman

tid

f6rklarades stadgeenligt utlyst.

S 951 Styrelsens verksar*tetsberittelse f6r

1999

Verksamhetsberittelsen genomgicks, godkindes och lades till
handlingarna.

sid 2

S

952

Resultat- och balansrikning f6r

(4)

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
Stdmman

1999

beviljade styrelsen ansvarsfrihet f6r

S 955 Arwode tiIl

1999.

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
budget f6r 2000

verksanhetsplan och

Verksamhetsplanen och budgetf6rslaget genomgicks och antogs av
stimman.

S 958 Medlemsavgift for

2000

faststillde avgiften f6r ir 2000 till
fastighet med f6rfallodag 2000-05-31.

Stdmman

kr 1.500:- per

S 959 Debiteringslingd och igarf6rteckningr
Stirwnan godkinde

igarf6rteckning.

upprittad debiteringslingd

och

sid 3

S 960 VaJ- av stYrelse f6r

(4)

2000

valde f6Ijande:
ordf6rande UIf Strandmark (omva1)
styrelseledamot Torbj6rn Kjill (omval)
styrelseledamot Nils Romander (omval)
styrelsesuppleant Inger Bring (omval)

Stimman

till
tiIl
till
till

S 961 VaI av revisor och revisorssuppleant f6r

2000

valde f6ljande:
ordinarie rewisor Cecilia Gullberg Miintzingr (omval)
revisorssuppleant Britt M6ller (omval)

Stimman

tiII
titl

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

har itagit sig att snarast under f6rviren filla
almar som angripits av almsplintborren.

Kommunen

:': :":":
M6tet uttalade samfillt en erinran
:-:':':":

upplagda pA P-platsen.

om

de

att bitar inte ska finnas

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.

sid 4

(4)

S 964 TillginglighAllande av protokollet
hos Nils
att vara tillgingligt
med
tillsanunans
2000
Romander. Kopior distribueras under april
inbetalningskort avseende avgiften f6r ir 2000.

Protokollet frin

stAmman kommer

S 955 Awslutning
Ett varmt tack framf6rdes av de nArvarande till
synnerliqen gott arbete under iret som gitt.
Ett sirskilt

tack riktades ocksi till

styrelsen f6r

Mats Str6mgren f6r hans

arbete med fl/-antennanliggningen.

Ordf6randen tackade direfter f6r intresset och avslutade
stimman.

Vid protokollet 2000-03-23:

.8",

Nils

Romander

g*M
,Justeras:

(qylIst2000)

a*&"-

U.--f"r;

Torsten Starfelt

Bilaga

1

Forteckning 6ver nirvarande vid ordinarie
stimna 2OO0-03 -23 med GYllerods
Samf al J.ighe ts f orening
Sillgrind 2
M6Ile L5z2L Krokgrind 8
M611e L5:23 KrokgrAnd L2
M611e L5224 Krokgrind 14
M6lIe L5:.28 Krokgrind 9
M611e 15:30 KrokgrAnd 5
M611e 15:34 Garngrind 4
M6lle 15:4O Garngrrind 19
M611e L5:47 Garngrind 5
M6lIe 15 48 Garngrrind 3
M611e 15:53 AJ.grind 14
M6Ile 15:55 AJ.grind 2
M611e 15:56 AJ-grind 4
M611e 15:57 Algrind 11
M6lle 15 59 AJ.grind 7
Molle 15 65 Sillgrind 47
M611e 15 69 Sillgrind 39
M611e LSzL2

(

qyfort2OOO

)

Rose & Nils Romander

Torbj6rn Kjall
Astrid & Stig

Svensson

Anna-Stina Ljung
Pearl & .fan-Ake Bergknut
Gun-Britt Brod6n plus fullmakt
Gunnar S6dergren som ombud
Ingemar Larsson med fullmakt

Torsten Starfelt med fullmakt

OlIe K6nsberg som ombud
Lena & UIf Strandmark
Bengt Bring
G6sta Welin som ombud

Sture

.Tagaeus

plus fullmakt

Maggie Glavi
Gunnar Gustafsson med fullmakter
Gun-BritL Brod6n med fullmakter

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING KALLELSE
Styrelsen i Gyllerods Samfiillighetsforening kallar
mars 2000 kl 19.00 i Mcille Stationshus.

till ordinarie foreningsstiimma torsdagen den23

Dagordning
I
2
J

4
5

6
7
8

9

l0

ll

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)

till verksamhetsplan for 2000 (Bil 4)
till budget for 2000 (Bil 5)
till medlemsavgift for 2000 (Bil 5)

l3

Styrelsens fdrslag
Styrelsens forslag
Styrelsens ftlrslag

T4

Debiteringsltingd och iigarforteckning (Bil 6)

12

l5

l6
t7
l8

l9
20

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

Med viinliga hiilsningar/Styrelsen
-----------K LIPP--------------2000-03-23
f6reningsstiimma
Niirvarande vid Gyllerdds Samf;illighetsf6renings
(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

