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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



Christer
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Bilaga 321 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















  
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: 



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.



84./ o

G? //i eE-/-,s"a e'n,4eZ/t /z a/'/n e 2< "4474

/2A-/ ,fu" rt?'r'zf 'i/4''n"''4 <''\- '/6 "z-tzoz< Z {' Z"Y

'?b,-x!.- "It"^f"A
Hur'y. / S{,r* f e(l
AV/t' '7

-{-cqi 4 c/t z,/ e ( rc //,f?t:f,, / -',/ / (

/cJ/ct( Keln-''' n'
\Ki,". L(-'U^-t j^n^1 T

errroL/* o//rb- ('' 27 " " 
/

a .,/ . .

S"*1.*/i rtA."z-*-- t/c'*Li,, " Z
l.-atF {-t"rt1h fe '{ , S ', t\ 1n**.'\" hS

.1./l
n lf I
o t r. "1 bL,v q-

(,4 //.

,/ gzr - ?;z;e ia ar14'z "t/

O3isfu !,0/ssnt

Qf:1,\/ ()1 rl,r :fE-tsc,J

L1tn,^,k a,w"L
:,-'t,-W 

? fclN,,^<
\./ \/

Ltr-{a 3/-ee,,

)/'-s SAr-e'-

PL.4^,a J;htm{

k gMtL
l\ -. u\-$
tti
W,WA",tL?/t\a'ru.-'

ih.. 7
'.U c>-Alyr 6

6tt-)r /5]

3^'rtlnoJ , 
(

6ti':J tl
,4t ,r rr- -[ 1

j

- /)*

6lo*)r' 49

Q,u\'".lt1-ilt .t 'J
,/' L r)
7ar"rl"q 

,"1



1,,,,'/^* ll;t'---.
-.L *- \i.1"".4:,q
A€,,l-d,i (\'l"r i s f*sa's gor,c

[,U .r*frqfi.' I ;rY -n 1"':-
k,urrh \u&t""^A
e{-"ri,t "?-0.'Y;

S!rSra^.,( 5l
Af rD,--{ lV

qLt \,;4
G*.,,1-, r;h
V4^;1^-(;"-,fr

At: n*,-,fi



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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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:



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



skickliga unga
Bergendal.

Vid protokollet
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Bilaga 1

GYLLERODS SAMFALL]GHETSFOREN ING
F$rteckning 6ver ndrvarande vid ordinarie stdmma, 19 mars 2006

KrokgrAnd 1

2

5
10
13

Garngriind 5

9
11
aaLJ

A,Igrand 1

3
1A

1

2

4

6

49
51

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:

4

11
15

11Algrand

Sillgriind 39
47



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
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