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fcir verlcsamhets5"ret 19T6
(tiaen 1/l t976 - 2e/z 1gT7)
STYRELSE OCH REVISORii]R

Styrelsen

best&tt av:
K j ell-i"ke M611er Sillgrlind !

]ra:r' r-rnder d-etta verksamhets6r

Ord.fijrand.e
Sekreterare

Lars Steen

Algrrind

Kasscir

H8.kan Cronberg

Kr.nlrrrniind

2

lred.anot

Ulf

Garngrd.nd.

{

Suppleant

Stig

.6.strcim

Paul-sson

Al

---b-

c-r'ind
*_-*

1

1nT

Firman har tecknats av ord-forand.en och kagsiirpn - vnz' fAr.

sig.
Revisor har varit Torbjcirn Kjell, Krokgriind B, med
Allan Lysenius, Garngrd.nd. 3t som supple&llto
Foreningen har under verksamhets&ret hgllit en ordinarie
fcireningsstaimma och styreLsen fen protokollford-a sarnmantrd,den. lessemell_an har styrelsens med.lernmar hellit fortlcipand,e kontakt med varand.ra f6r inbdrd,es inforrnation och
losand-e av akuta problem.
FORVA],TNING

Fasti-ghetsbild.ningsmynd-igheterna och lrinsstJrrelsens 1antmd,terienhet har st&tt ti1] fcirfogand-e med. r8,d. och anvisningar ang&ende fcireningens fcjrvaltning.
SAMFAITIG}i]ITENS OMFATTNIi{G

Fcireningen fbrvaltar J.282 m2 mark sant en central-antennanleiggning for radio och TV.
Av marken upptagu?
2 st lekplatser med sand,lfrdor
.5n7 ^1^?
och diverse lel<redskap,
ngOO mz av buslcage, L,ZTO m. av
greismattor samt 1.525 m' av asfaltbelagd.a ytor i form av
planer rr-rvrt lekplatserna samt g&ng- och cyl<eJ-vdgar inom
orarA.det.

Detta eiges till
SKOTSELN

AV

lika d-elar av fcireningens lJ

med-1emnar.

SA},TFJ|LLTGIMTSITARKE}T

slutbesiktning.av markarbeten och planteringar eigd.e rum
den 20 rnaj 1)16 och garantibesiktning den 28 sepienber.
De triid- och buskar som d.6 inte tagit sig, kommer genom
entreprencjrens f6rsorg att ersiittas med_ nya plantor und"er
tid"en 1 - 20 april 1977. Denna tid_punkt - vtrplantering _
anssgs av experterna vara den lE|mpligaste ur etablerlngs:synpunkt fdr ifrtgavarand"e viixtmaterial.

GYLTERODS
S A,VIFAt L IG HETS FORENI ]{G

Efterbesiktning av d-essa kornpletteringsarbeten komner
att gdras av stad.strdd.g6.rdsmd.staren i llcigand.s kommr-r-n,
H. Gu-stavsson.
Efter fcjrhand.lingar med AB Sk€.nska Cenentgiuteriet har
d"etta fciretag utan kostnad- fcjr fdreningen 1&tit plantera
ytte:"ligare QJO st Rosa rugosa p& samfiilligiretens mark,
d-els utrned- vd,nstra sid-an av g&ng- och cykelvdgen mellan
i.fgrana och sodra lekplatsen, a"fs utmed- b&d-a sid-or av
g&ng- och cykelvdgen mellan Sillgriind" och Garngrd,nd-.
Den kontinuerliga skdtseln av samfAllighetsmarken irar p&
entreprenad" hand-hafts av Gatukontorets parkavd-elning i
Hciganiis kommun. Den har sommartid. omfattat ogrSlsbekHmpning, skyffling och krattning kring buskar och p5, eljest
6ppen jord., klippning och grid.sling av grdsmattor samt
stiid-ning av omr8.d"et i d"ess helhet. Vintertid" har skcjtseln
omfattat plogning och sand-ning av g,gng- och cykelvdgar,
S

KOTS

I'LN AV

C

ENTRAIAIITTNN-ANLAGG I.IT},.IGAl{

Slutbesiktning av centralantenn-anliiggningen dgde rum
vecka 1A 1976. Garantitid"en var ett 3,r. For tid-en diirefter har service-kontrakt tecknats med leverant<irens
ombud. i l\ilalmo, Firma Antenn Elektric. Skcitseln skaIl
ornfatta en dvers;m av anleiggningen per 6.r, Dessutom
f6rbind-er sig servicefclretaget att snarast m6jligt avhjiilpa ddremellan eventuella uppkomna fel.

VIKTIGTI
i fdreningen nisstd.nker, att fel uppst8tt p3,
c egtr?Lal_t enn-anl,{. g{rn in gen . k on takta d&_ n&Fo_n- grapn e

0m n6.gon

]_E?!g?_ggd.nd- (p5. samma antenns]inga). Visa-r s_ig--q?Tt?
fel i d-ennes TV. anmdl d,6 felet til1 n3.
av styrelsens
meglegtIlar._

eget bev&g rekvireqgr gervic.g _f6r centrelant enn- anl.l ggnin{An, men f el e t vi- sar ..p-l.g-Ligg;_*r+on *$Sn
egna fastigheten, f&r d.Sn som.rekvirerat servisen s.idlv
0m n&gon p&

st6.

fcj{

kostnad-efr.

fdr utry_chningen fI&Jr Malnr6.

I avvaktan pA att reparationsfond-en fdr centralantennanliiggningen vuxit sig tillreickligt stor, har ansvarsoch mas.l-infcjrsdkring tecknats fdr densamma. Kostnad- per
hel-6r kr. j32:--.
ovRrca ArcArunn

StSrelsen har under verksamiiets&ret fr6"n fcjreningens
och d.e fett mottaga prop&er och forslag,
rnera
rdrt fcirslagsstd.llaren i dennes egenskap av
vilka
fastighetsdgare j-noin omrd.det dn samfd,lligl'reten som
s8.d.an. SEd,ana fr6.gor ligger utanfor fdreningens verksanhetsomrid-e; d"ess uteslutande d,ndam$l rir att fcjrvalta
sanfeill igrreten.

medlemrnaz' d-A

GYLIER0NS
SAMFALI I GiiETS FORS},IING

r den m6.n d.essa prop8er och forslag inte bel-astat fcireningen med n6gra kostnad.er, har styreliEn d.ock ansett
sig kunna ta upp d"em, om d.e bed-dmts ha allrndnt intresse
for fdreningens medlemmar.
S6lund"a har styrelsen i sanr&d_ med trafikpoi-isen och
kornmunens civriga intressenter med framgd.ng verkat for

en flyttning av hastighetsbegrd.nsningsskyltarna pF,
riksvrig 22 p3. ett s€.d"ant sd,tt, att Gyllercidsonrd.d.et
inklu-derats i 40-kj-lometersomr&d.et.

styrelsen har eiven- d-ock utan frarng8ng - bearbetat komnunen fcir att fa d.enna att placera en sopcontainer fdr
trri,dg&rd.savfa11 inom Gyllertjd-somr&d.et. Konmunen hd,nvisar
till- de containers som red.an nu &rligen stdllas ut i l,lcj11e
p& centrala platser, Behov d.eirutciver f&r losas av den enskrld"e fastighetseigaren. Iet erinras dock om fcjrbr.rd_et att
utan tillstd"nd. tippa avfall pA allnein mark.
viclare irar styrelsen verkat fcir att belysning anord.nas
p& g$.ng- och cylcelvdgen rnellan Gyllerdd.somrAdet och gamla
stationsbyggnad"en. Komrnuner har stiillt s8,d"an belwgrrinr" i

utsikt.

EKONO}{I

P g a att reikenskaps&ret 1976 inte omfattad-e helt ar och
samfiilJigireten fortfarande de]vis ku-nnat utnyttja garanti&tagand.en f*in leverantorer, kund.e accontouttaget per
roed.lem begriinsas til-l kr. 2752--. l3etraif-fande foreningens
fcirvaltning och ekonomisra stdl-lning hrinvisar vi till
bifogac. ekonoinisk redogcirelse f6r Gyl].,Enols SAI,{FALLTGItirlTsFORii;i{IliIG und

Mdlle
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SAMFAL L I GHET SFOREN I NG

STYRELSENS BERATTELSE
for verksamhetsiret 1977

(tiden 77-03-01 - 78-02-28)
i
STYRELSE OCH REVISORER

v
\7

Under detta verksamhetsir har stvrelsen bestdLtt av:
Ordfdrande
Kje11-Ake I{o11er
Sillgriind I
Vice ordfdrande
Stig Paul.sson
Algriind 14
Sekret e rare
Lars Steen
Algriind 1
Kas sd r
Ulf Astriirn
Garngriind 4

Firnan har tecknats av ordfdranden och kassijren, var fijr sig.
Revisor har varit Torbjdrn Kjal1, Krokgrdnd 8 och Al1an Lysenius,
C'arngriind 3 har varit hans suppleant.
F0reningen har under verksamhetsiret ha1lit en ordinarie fcireningsstAmma och styrelsen har haft fen protokollforda sammantriiden. Ddrutdver har styrelsens medlemmar vid behov haft informella kontakter
ned varandra for inbordes information el1er for att 16sa akuta l..roblem.
FORVALTNING

Y
V.

Ldnsstyrel.sens lantmiiterienhet och f as t i ghet sb i 1 dni-ngsnyndi ghe t en
rned rAd och anvisningar bitrett styrelsen i dess arbete rned foreningens fdrvaltning.

har

SAN,IFALL I GHETENS OIvIFATTNI NG

Fdreningen forvaltar 7.282 m2 mark samt en centralantennanliiggning
fOr ljudradio och TV.
Av marken upptages 587 m2 av 2 st lekplatser med sandlidor och diverse lekredskap, 900 mZ av buskage, 4.27 0 m2' av grtisrnattor sanlt I.525 rnZ
av asfaltbelagda ytor i forn av planer runt lelcplatserna samt gingoch cykelstigar inom omridet.

Detta

Siges

ti11 lika delar av foreningens 73 rnedlemmar.

SKOTSELN

AV

SAMFALLIGHETSMARKEN

De triid och buskar som vid garantibesiktningen den 28 september
L976 inte tagit sig, ersattes med nya i borjan av april I977 genom
entreprenbrens fdrsorg. Efterbesiktning av dessa kompletteringsarbeten utfdrdes den 12 april samma 5r av stadstriidgdLrdsmiistaren i
Hdganiis kommun, Henric Gustafsson. Ddrmed var entreprendrens 6tagan-

de enli-gt entreprenadkontraktet avslutat,

Den kontinuerliga skdtseln av samflillighetsrnarken har Sven detta
verksamhetsd,r pi entreprenad handhafts a\r Gatukontorets parkat'delning i Hoganiis kommun. Den har sommartid omfattat ogriisbekiimpning,
skyffling och krattning kring buskar och pi eljest.6ppen jord, godsling och kli.ppning av grdsmattor samt stiidning av omridet i dess helhet. Vintertid har skdtseln oinfattat plogni-ng och sandning av ging-

ogh cykelstigar.

v"/

Dlirutdver har sandlSdorna blivit fdrem6.1 fdr siirski-1d manuell ogriispilarna ddr har beskurits. Viren 1978 kommer sanden i
sandlidorna att undersokas bakteriologiskt genom hlilsovirdsndmndens
fdrsorg. Denna undersdkning.iir avsedd att ligga ti11 grund for beslut
huruvida sandbyte bdr ske.
bekZirnpning och

SKOTSELN

AV

CENTRALANTENNANLAGGNINGEN

Garantitiden fdr centralantennanliiggningen utgick vecka 10, I977 .
kontinuerliga tillsynen fdr tiden ddrefter har enligt servicekontrakt ornbesdrjts av leverantdrens ombud i Ma1mo, firma Antenn
Blektric. Den omfattar en dversyn per ir. Dessutom har servicefdretaget forbundit sig att snarast rn6j ligt avhj iilpa ddremellan eventuellt
Den

uppkomna fe1.

I sarnband med att l judradion bdrjat med stereosdndningar iiven 6ver
skinska stationer gjordes en sidan oversyn och justering, di det visade sig att mottagningskvaliteten inte var tillfredsstellande over
hela omridet.

Y;

y=I=$=r=I=g=I=i

nigon i fdreningen nisstrinker att fe1 uppstatt pi centralantennanliiggningen, kontakta di nigon av grannarna i :.a.rnma-griind (pA samma
antennslinga). Visar sig samna fel hos denne, anm51 da felet ti11
nigon av styrelsens medlemnar.
0n nigon pi eget bevig rekvirerar service fdr centralantennanliiggningen, m9n felet visar sig ligga j.nom den egna fastigheten, fir den
som rekvirerat servicen si?ilv sti fdr hela kostnaden for utryckningen
On

Y.i

frin

lr{a1in6.

I avvaktan pi att reparationsfonden vuxit sig tillrZickl igt stor, har

dtren for detta verksamhetsir tecknats

en

ansvarsr och rnaskinfdrsiikring

OVRIGA ATGARDER

Aven detta verksamhetsir har styrelsen frin medlemmar i fdreningen
da och da fatt mottaga fdrslag och propier, vilka visar att inte
all,a har helt klart for sig foreningens - och diirmed styrelsens

begr?insning. Styrelsen vi11 diirfor erinra om att Gyllerods Samfiillighetsforening dr bildad enligt lagen om forvaltning av sainf?i11igheter.
Dess uteslutande iindami.1 iir att fdrvalta samfdlligheten. Lagen innehi1ler tvingande regler fdr denna fijrvaltning.
Foreningen - Pch ddrned styrelsen kan diirfdr lagligen icke besluta
dtgEirder s'om inte direkt h?infor sig ti11 denna forvaltning.

om

i

I den min sidana fdrsl-"g
pronier inte belastat foreningen med nigra
kostnader och beddmts ha 9ch
haft- aliniint
ma-F;-far styrelsen dock s a s utanfdr tjilnsten - som service ansett
sig kunna vidtaga f6ljande:
Styrel_sen har fortsatt att verka fdr att belysning anordnas liings gingcykel:tig9n fri,n Gyllerodsomridet ti11 dbn gamta stationsbyfgna9.h
den. Det ldr komma.
Styrelsen har vid upprepade til1fii1len gjort polisen uppmiirksam pA
att bilisterna deligt rbspekterar hastiglgtsb^egriinsnin!'en 40 tm via
utfarten ti11 onrAdet.
Styrelsen har propagerat fdr biittre parkeringskultur inon omridet.
Styrelsen har dock inga befogenheter att ingripa rnot syndare. Den kan
endast vedj a ti11 medlemmarna att hjzilpa til1. Det ror ju a11as trevnad.
_
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STTRELSENS SERJiTTEISE

fdr

verksariohets8ret 197A
(t97e-o1-ol - 1979-o2-ze)

Stvrel-se och revisorer
VJ.

6-

fyra har haft fdrtroendet sitta i styrglsen:
KJe11-.[ke Mijller
S11lgrl|nd. !
ord.f 6rande
Stlg Paulsson
Algriind 1{
vice ordfiirand.e
llats Str6msren
Ikokgrd,nd. 15'
sekreterare
IIlf .lstrdn
Garngreind. 4
kass6r

Ord.fdranden oeh kassiiren

har tecknat finoan, var f6r sig.
Torbj6rn Kjell, Krokgrd,nd B, har reviderat v&ra rd,kenskaper
A11an L,ysenius, Garngriind J, har varit red.o rycka in som hansoch
suppleant.
F6reningen har hellit en ord.inarie ste,nnna och styrelsen har
haft
fem protokol1fdrda sammantrdden.

Fdrvaltnir.s

('>-

sFLr lagen om fdrvaltning av samfEirligheter, inneh&1ler tvingand.e
regle:r fdr v6r fdrval-tning, Fastighets6:.:.aningsnnyndigheten
och
lainsstyrelsens lantniiierienhet rrar n;arpt oss att tolka dessa
regler.
Samf &il 1 ishe te-ns- ornf

a!-!nins

fdrvaltar 7.282 12 ra"k
fiir ljud.radio oeh TV.
Fdrenlngen

(.,r,

sant. en centrala.ntennanliiggning

Av markel upptages JBI n2rav 2 st lekplatser mgd sandlador
och
d.iverse lekrqdskap, !C0 mt av buskage, 4,ZTO *. *, g=a"*altor
samt 1 .525 mt arr ,"frttbelagda ytor i-form av pfaner runt lek_
platserna och g&ng- och cykelstigar inom o"=ealt.

Detta iiges ti1l lika delar av fdreningens JJ rnedlennar.

Den k ontinuerliga skdtseln av markytorna

har iiven detta tr pt
srr u! E
Le entre^-!--r,,
g"llkontorets.parlcfr5".,u,itr,:.,rs
i
H6sands komnun.
R::"11_h19li:::,":_
at qx*lklnxBnturs ;;";;;;Jd";;i*";;'J"ii",
*:"::=^ ::T?"I*1j :lt:l1
o
L"il;
6r-d ;il; n::1" I3*: 1 :" av
:H:i=.kantskeirning
1.. grd,smattor
T::- i ::1: samt
ningr
vis" urn.rrr.rg av onr&d.et. "
A L^-AL^+'+^

^--

r

l#;ilil;#;;;#;#ilJ

Vintertid. har sk6tseln omfattat pLogning och sandning av
och cykelstigar.

g6,ng-

Sandl8dorna har besiktigats i samr6.d, metl hd,lsovi.rdsnS.mnden
f,dganiis kommun. 0grii.sbekEinpning d.iir har skett manuelIt.
Skijtse 1n av_ centralantepnanliige'ningen

kontinuerliga tillsynen av centralantennanl5ggningen. har pA.
servicekontrakt onbesdrjts av leverantiirens ombud. i Malrnij, firma
Antenn Electric. Den onfattar en ijversyn per &r. n5rti11 har fj.rman
ftjrbunclit sig att snarast rrh$ii*la niSjligt avhjiilpa dd,remellan
Den

eventuellt uppkonna fel

LL5=g=L_q-!=!
On ntgon i fdreni.ngen nj.sstiinker att feI uppst6tt

p5

centralantennanliiggningen, kontakta dt grannarna i
eamna gd.nd (p& sanma antennslinga). Visar sig .W,
fel hos dem, anndl d.5. felet tiI1 n&gon av styrelsens

@*.,,

necllenu:nar .

pt eget bev&g rekvj-rerar serrrice f6r centralantennanld,ggningen, men feLet vj.sar sig ligga Lnom d.en
eg/ra fastigheten, f&r d.en som rekvirerat servieen sjiilv
st8. fdr samtliga kostnad.er i samband ned. utryckningen
On nSgon

fr&n I'Ialmd

{,,=,

r awalctan p5 att reparationsfonden vuxit sig ti11rH,ck1igt stor
har dven f6r d,etta verksamhetsd.r tecknats en ansvars- och maski-nf

6rseikring.

'

Ekonorni

€;-

Indri rnkasseringen av &rsavgiften glck ovanligt tr6gt. Ett tiota1 ptninnelseavier rn6ste utfiird.as. En av nedlemmarna had-e fett
fdr sig att man utan vid.are kan uttriid.a ur.fdreningen. I tre fa1l
mtste hot on indrivning tillgripas.
Styrelsen vill d.iirf6r i d.etta saiiirnanhang erinra om, att Gy11er6d-s
Fianfiillighet iir en anliiggningssamfiiilighet tillkorrmen genom anliiggnlngsbeslutr att de 7] fastigheterna inom omr&det tir ounpldslinen
fdrenad.emed'derrnasamfii11ighetochatti1agaord'ninffi
och til1 betalning fdrfallna men ej erlagda avgifter f&r tagas i
ndt e{rligt bestiimmelserna i utsdkningslagen (4d$ anara stycket sFLI agen ) . fle*x*lt6Sxxxhlccnrx*1r:celxenxattxindxirax*exiraxargif *er*

cYLLBn0Ds
Sfiq F;i I,I I GI{ET

SF OREN
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TYIIlt LSEIlS l'.,'l?,i''l'r'il L.l i]

fdr

verks.r.r'rhetsr11.1

(1929-aJ-o't

S.t:rrelse gch FevJs ogsg
sedan stSmnan i. na-rs ftjma &ret har styrelsen

Torglld. M&nsson

Garngrsind

11

-

1.)r'

-1

gT9

o-02-?tt)

sett ut sfi hrirl

ordfCrande

Gun-Britt (pfppf) 3rod6n Krokgrzind J
kassdr
$e+s stritregren
l{rokgrdnd 16 ser:retcrare
StiS Pauleson
lgriind 14
,F

ord.fdranden och kassbren har tecknpt firrnan tlrlsarnmans.

Allan lysenius,

J, har revlderat vi.ra rijltenska.ne.r
6, har var:it hans suppleant.
tr'dreningen har stadgeenligt hAllit en ord-inarie stiinma (lglg-ol-zl)
och stlrrelsen har haft tre protokollfbrda sarnmantriitLen. I)esser.qe1lan
har stSffelsens ledamdter haft inforrnella kontakter f6r att Iijsa.
Garngrdrid.

och r,ars-Erik Johansson,

Garng5raind.

akuta problem.
Fdrvaltnlns

tr'iirenlngens verkgarnhet etyrs av en tvingand.e lag, sFL, lagen om
f drvar tnlng av s anf 511. ighe ter. Fas t i g.he t sbirdningsrnynd,i gh. ten
och l?insstlrrelsens lantm5"terlenhet har st*tt till tJensi med
rS.d ang6.ende tolkningen av d.enna La.g.

Sanf5ll lqhe teLs

\

omf

a! tJLiJlg

iir ofdrEind.rad" sedan bild.and.etr 7,2O2 m2 mark samt en eentralantennanlEggning fdr lJudradio och televislon.

Denna

utgdres 5BTn2 avrlekplatser med sandltdor ocl lekrr-,ctskapr
m'
av
buskage, 4.270 m' av gr5snattor samt 1.5?_j *'j av asf:.,It!00
belagtla ytor 1 form av planer runt lekpratserna och g5.ng- oeir
oykelstlg:ar inom omr&det.
Av^mapken

aLLt detta 5gs tilI

ltka delar av fijreningens TJ medlerons.rr

Sk6tseln av ?amfEiLl.lFhelens. nark
Den fortliipande slcbteeln av markytorna. har liksom tiriillare tr r-.r1.
entreprenacl handhr:,fts av Gatukontorr:tic parkfiirvaltning I 1ldganirs
kommune Sornmartld. har den onfattat besprutning mot ogriis runt burrii;rnr
grii.akllpBnlng:r kantsk:j.rnLng av gtii,srnattor samt viss stiidninrr F.ai r\i-

rlldet.

vintertid. har skdtseln omfattat plogning gant
och cykelsti6;ar.

sa-ndnirrg €rv g;!rrq-

Lekplatserna har besiktigats. Dd.r har ogriisbekJnpni-nlen
manueIlt.

ske1,+

Sk$tspln av centqgrl-a4tennanl:ierinlneen

alltsedan f drenlngen iivertog centrarantennanlrig3nj nqon ha.r rien
kontinuerliga skijtseln ombesi5rjts av leverantd:rens ornbud I Iralr:rcj
- firma An'benn Electrlc - p& grurrdva3. a.v servlcellontrakt. I)en onfatbar en ijversJrn per A,r, Dtirutover har firn'ran fi,::,bund.it sig att
vlrl diiremellan eventuellt uppkomna fe1 enarast rniijligt rycl:a ut
fdr att avhjd,lpa d"esanma.
X:5! i e!=e!!_-Eese

g=1

! I el

Du rnisst5.nker att fel uppstgtt pe centralantennen, fr&ga dA grannarna i sarnrna grlind (poi
sarma antenrrslinga), om de har #LnuqA fel. 0m
Om

d.e

har det,

anrnbll dS

felet ti1l

n*.gon

av styrel-

sens medlemraar.

ejiii-v rekvirerar serviee fdr centr.r.lantennen, men felet visar sig licl.la inom d.en
ega fastigheten, f&r den som rekvirerat servieen
sji;.lv betala samtlig:a kostnad.er ftjr utryckningen
frirn lialnij.
Om

n&gon

Ansvar:s- och nagkinfrjrsd.krj-ng h..,-r i;ecilnir-r;s fdr central:-rntepn-

anl$g:gpln89I-r.
E_kor.gE

Ftlreningens ekononrl framgiir av efterffil-,,i,1.n6s rrppstill1.,rrr*.
Inkasseringen av d.rsavgiften gick nSgr-.t snridig;are :;n 1?7C;

rfbararf fen rekornrnerrderarle p;l.minne)-seiv1er
behdv6e dist;rj.br:er.,ir..
den hzi.r ffjnflen. I'ien enligt styrersens mening fen f6r nycket.
En a.v de rekornrnenderacle p.4minnelserna lijste,.s inte ut. len,j.rs*

avgiften lcorrr in fLir:st efter il.rasj"rjftet eftr:r fil::nyat hot
drivni.ng via kronofogden.

clm "i n_

Styrelsen vl11 d.ii.rfi,:: erin.ra: Ti11 het;r.1ni,ng lirirfaLlna men oi
etla.r',1 a,avEi.f t.or fAr ta6as i rri:t enl|gt best:,rn,re j serna
i rr ts iil,. rt.i.rrc!1.ageri. (,;l's 197]lt1150 46,! 2 st;..cl:et'r
Sty::e1sep yrci jar: Lio,.t o$g s1j-nl,a ,:rnviinr1.r. c):J-r,. r.v et; la;runmo i: j
Det eir bfi,ie jobb i r;t, ltos.tsr,.r.mr och hr;'ii,,iJ.it.
11

Fcirfallodarlen f iir 8.rst.:.vgi.f ten 1(liro br i.r g.n

ven_l i

i;t J0 ma.i.

GYLLERODS
S

AMFALLI GHETS FORENTNG

Styrelsens berZittelse
f ijr verksamtretsAret 198O

(r9so-o3-or

\_,

v

1981-02-28)

Styrelse och revisorer
Sedan stdmman i mars f6rra Aret har styrelsen sett ut sA har:
Torgild MAnsson
Garngrilnd 11 ordfijrande
Gun-Britt (Pippi) Broa6n Krokgr?i.nd 5
kassdr
Christer Nilsson
Algr?ind 8
sekreterare
Saima Elgqvist
SillgrZind 6
Ordfiiranden och kassiiren har tecknat firman tillsammans,
Al1an Lysenius, Ga.rngr?i.nd 3, har reviderat vAra rdkenskaper
och Lars-Erik Jotransson, GarngrH.nd 6, har varit hans suppleant,
Fiireningen har stadgeenligt hellit en ord.inarie stiimma (t9AO-O:-17)
octr styrelsen trar haft tvA protokollfdrda sammantriiden. Dessemellan
har styrelsens ledamijter ?raft informella kontakter f6r att ldsa
akuta problem.
Ftjrval-tning
Fdreningens verksamtret styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om
fdrvaltning av samfiilligheter. Fastighetsbildningsmyndigheten
och lH.nsstyrelsens lantm2i.terientret har stAtt ti11 t jii.nst med
rAd angAende tolkningen av denna lag.
amfiil li g'tret ens omfat tning.
Denna dr ofijriind.rad sed"an bild.andet: 7.282
mark samt en central^2
antennanlii.ggning fiir l judradio och television.
S

\/

v

Av maqken utg'ijres 587
lekplatser med sand"lAdor
lekred.skap,
^2 ^V av griismattor samt 1.525 oth av
lOO m' av buskagen 4,27O
asfalt^t
^t
belagda ytor i form av planer
runt lekplatserna octr g'Angoch
cykelstigar inom omrAdet.
Al1t detta iigs till lika delar av fijreningens 73 medlemmar.
Skijtseln av samfiillighetens mark
Den fortliipande skijtseln av markytorna har liksom tidigare Ar p&
entreprenad handhafts av Gatukontorets parkf6rvaltning i Hiigan?is
komrm:n. Sommartid trar den omfattat besprutning mot ogrii.s runt buskarn
grdsklippning', kantskiirning av grdsmattor samt viss stZidning av omrAdet.
Vinterti-d har skijtseln omfattat plogning samt sandning av gAngoch cykelstigar.
Lekplatserna har besiktigats. DH.r har ogriisbekiimpningen skett
manuellt.

Skijtseln

av centralantennanlSg'g'ning'en

Alltsedan fijrening'en 6vertog centrala.ntennanliiggningen
har den
kontinuerliga
skijtseln ombesiirjts av leverantdrens ombud i Malmij
firma Antenn El-ectric - pA grundval av servicekontrakt.
Den omfattar en iiversyn per 6r. D6.rutdver har firman fijrbundit
siqatt
wid ddremellan eventuellt
uppkomna fe1 snarast mdjligt ryck'a ut
fdr att avhj?ilpa desamma.
VIKTIGT ATT

KOMMA IHAG

Du misstZinker att fel uppstett p& centralantennen, frdga dA grannarna i samma gr?ind (pe
samma antennslinga),
om de har samma fel. Om
de trar det, anmdl de felet til1 nAgon av styrelsens
Om

medlemmar.

nAgon sjii.lv rekvirerar

service fijr centra.lantennen, men felet visar sig ligga inom den egna
fastigheten, fAr den som rekvirerat servicen sjiilv
betala samtliga kostnader fijr utryckningen fr6n
Om

Malmii.

Ansvars- ocLr maskinfijrs?ikring ?rar tecknats fdr centralantennanlZiggnin€'en.

Ekonomi

Fdreningens ekonomi framgAr av efterfijljande uppstZi.llning.
Inkasseringen av Arsavgiften gick, fiJr att citera vAr kass6r,
rhyfsatr. fnga rekommenderade ptminnelser behijwde skickas ut,
men respekten fijr fijrfallodagen verkar dAlig hos vissa fastigtretsiigare, dA betalningar kom in upp till 2 mAn fijr sent.

Styrelsen vil1 6n en gAng erinra om: Til1 betalning fiJrfallna
men ej erlagda avgifter f6r tagas i mZit enligt bestiimmelserna
i utsijkningslagen. (SFS 1973: 1 1JO 45$ 2 stycket ) .
styrelsen vzidjarz LAt oss slippa a.nvdnd.a oss av det lagrummet.
Det iir b6de jobbigt, kostsa.mt och trAkigt.
Fbrfallodagen fdr Arsavgiften 1981 blir som vanligt 30 maj.

Bitcgo
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UNDERI-1
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/\I-?BETE
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o

NCR I?A

LEI<PLATSEI\

N
Betriiffande det underhd11 a.v norra lekplatsen som beslutades
pA Arsm6tet 198O fijreslAr
LORDAGEN DEN

4 APRrL KL.

styrelsen f 6l jande
9:OO

Sandflyttning frAn'streckmarkerat
LORDAGEN DEN

i

omrAde tilt'

6vriga' l:ekplatsen.

11 APRIL KL. 9:OO

Utplanering av mat jord til1'rtreekrnarkerat.-.omra.'de och f6r
planterin€' av buskplantor.
CTidpunkten fijr gr?issAao octr plantering av Rosa Ragusa bestdmms
senare.

GYLLERoDS s ar*lFAr-r,tcrmrs I.6RENrNG
STYRELSEN

GYLLERODS

SA}IFILLI

GHETS F OR EN TNG

Styrelsens ber?ittelse
ftjr verksamhetsEret .t9gl
(

Styrelse och revisorer
sedan stdmman i mars f6rra
Christer Nilsson
Gun-Britt (Pippi ) Brod6n
Marie-Louise Cronqvist
Sa,ima Elgqvist

rgal-o3-or - 1982-o2-zg)

Aret har styrelsen sett ut sA h?ir:
AlgrZind 8
ordfiira,rrde
Krokgriind 5
kassijr
Sillgrdnd 31
sekreterare
Sillgrii.nd 6 "
suppleant

ordfdranden och kassiiren har tecknat firman tillsamrnans.
Allan Lysenius, Garngriind 3, har reviderat vAra rH.kenskaper
och Lars-Erik Johansson, Garngriind 6, har varit hans suppleant.
Fiireningen har stadgeenligt helfit en ordinarie stiimma ( tgSt -O3.-23)
och styrelsen har haft trb protokollfijrda sammantr2iden. Dessemellan
har styrelsens ledamdter haft informella kontakter fdr att lijsa
akuta problem.
Fijrvaltni nE
Fiireningens verksamhet styrs av en tvingande lag, sFL, lagen om
f 6rval t ning' av s amf51 li ghe t er . Fas t i ghe t sb i ld.ningsmyndi ghet en
09h l?insstyrelsens lantmiiterienhet har stAtt ti.11 t jiinst med
rAd angAende tolkningen av d.enna lag.
Samftillighetens omfat tning
Denna dr ofdrlndrad sedan bildandet: 7 .282 m2 r"rk samt en centralantennanl?iggning f6r lJudradio och television.
Av magken utg6res 587
lekplatser med sandlAd.or ogh lekred.skap,
^2 ^V
m'av grdsmattor samt 1.525
loo m'av buskage, 4.270
asfalt^t ^uoch
belagda ytor t form av planer runt lekplatserna och gtngcykelstigar inom omrAdet.
A1lt detta 6gs ttll lika delar av fijreningens 73 medlemmar.
Skdtseln av samf?illig.hetens mark
Den fortliipande skiitseln av markytorna har liksom tidigare Ar pA
entreprenad handhafts av Gatukontorets parkftirvaltning i Hdgands
kommun. Sommartid har den omfattat besprutning mot ogrds runt buskar,
grlisklippning, kantskiirning a.v grdsmattor samt viss stiidning av omrAdet.
Vintertld har skijtseln omfattat plogning samt sandning av g5ngoch cykelstigar.
Lekplatserna har besiktigats. D?ir har ogriisbekiimpningen sket t
manue1lt.

Skdtsel av centralantennanlSoqgningen

Alltsedan fdreningen iivertog eentralantennanldggningen har den kontinuerliga
sktjtseln onbesbrjts av levera,ntijrens ombud i Malmd - firma Antenn Electric pt. g:rundval av servicekontrakt. Den omfattar en iiverslm per 5r. DS.rutijver har
firnan fdrbundit sig att vid d5,renellan eventuellt uppkonna fel snarast ni5jligt rycka ut fdr att avhjiilpa desa,nma.
VIIN]GTATT

KOMMA

IIdG

att fe1 uppst&tt p& centralantennen, fr&ga d&
jg?annarna
sanma greind (p&. sarnma antennslinga)r om de har gry
fel. 0m de har det, anrn:i,l d6. felet til1 n&gen av styrelsens medOm Du

misstHnker

lemmar.

sjEilv rekvirerar se:rrice fdr centralantennen, men felet
visar sig ligga inom den egpa fastigheten, f&r den som rekvirerat
servicen sj?ilv betala santliga kostnader fdr utryclmingen fr6n Malnd.
0m n6.gon

Ansvars- och naskinfijrsdkring har tecknats

fijr centralantennanldggningen.

EI(ONOMI

Fdreningens ekonomi frarng&r av efterfiiljande uppstiillnlng. Inkasseringen
av €.rsavgiften gick, fijr att citera vA.r kassijr, trtriSgtr'. Flera rekornnenderade pA,ninnelser behdvde skickas ut, men respekten fdr fdrfallodagen verkar

d&1ig hos vissa fastighetsH.gare, d5. betalningar kon

in upp til1 5

m6n

fijr sent.

Styrelsen har beslutat att i fortsdittningen vid indri-vning av &rsavgifter fijnfara enligt fiJljande:
1. h arrmodan ti1l fdreningens nedLennar om inbetalning av
E.rsavgift utsdndes

2. IIar avgiften inte inbetalats 14 daeat efter fiirfallodagen
utsdndes ett kravbrev med upplysning om att utebliven betalning av d.rsavgiften rnedfijr risk fijr utmd.tning utan f6reg6.ende

varning.

Styrelsen vddjar: L8.t oss slippa anvdnda oss av det lagrunnet. Det tir
jobbigt, kostsant och trekigt.
Fdrfallodagen f6r &rsavgiften 1982 blir som vanligt den JO rnaj.

b6,d.e

dvRrcr,
De ekonomiska mellanhavandena med kommunen f6r Aren 1978, 1979
och 198O d'r avklarade.
Vi har av kommunen beg'iirt och fett en karta tjver GyllerddsomrAdet. Av denna framgir vil-ka omr6den som iir samfiillighetsrespektive kommunmark.Kartan finns tillgti.nglig hos ordfijranden.
I detta sammanhang poiingterades iin en gdng fijr ansvariga inom

parkfdrvaltningen vikten av att privata omrAden inte utsiitts
fijr giftbesprutning.
Problemet med bilkiirning frAn Sillgriinds norra de1 , iiver griinomrAdet ti11 stationsomr6det hoppas vi lijses lframpt'vArkanten,
Kontakt togs med Mijlle Viigfiirening, som pA ett styrelsemijte
beslijt att med hjeilp av |tbetongplintarr stoppa bilarna. Det ar
bara att beklaga att sAdana Atgarder skall behijva tas til1 f6r att
ett fatal personer inte kan respektera sjSlvklara regler.
Enkiiten betr?iffande kvaliteten p& TV-mottagningen gav'ett stort
antal svar. Dessa sdndes till- servicefirman Antenn Electric och
vi hoppas att de kan hj?ilpa till att €'e alla sA bra mottagning som
miijli-gt. Antenn Electric har ocksd fett i uppdrag att under vAren
komma med fijrbiittringsoch kostnadsfijrslag betriiffande den
dAl-iga FM-mottagningen. Vidare skall vi fortliipande informeras
om vad som h6nder pA parabolantenns- och sattelitmottagningsomrAdet.

Arbetet pA norra lekplatsen framskred lite lAngsamt och gr?is
sAddes f6rst sent pA hijsten. Vi bekLagar att den planerade griismattan fick stt orensad en stor del av sommaren. Buskar skall
planteras under vAren.
F6reningens ekonomi behandlas pe annan plats i kallelsen. Men
vi vi1l iiven hzir i denna lilla redovisning ta upp problemet
med inkasseringen av Arsavg'if ten. utan att ta nAg.on som helst
kontakt med styrelsen har nAgra fastighetsiigare viintat i upp
till- 6 mAn. med att betala. Detta fijrfaringssdtt uttrycker
stor nonchalans infijr de ijvriga fijreningsmedlemmarna.

GYLLERODS
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Styrel sens berdttel se
verksamhetsiret

ftir

1982

Styrelse och revisorer
Sedan stdmman

i

mars

fijrra iret har styrel

Christer Nil sson
Ulla Blomquist

Al

Ronny Klang
Ingal isa Jagaeus

Garngriind
A'lgrlind 1

grlind B
1 griind

S'i1

1

3
2

sen

sett ut s6 htir:

ordfdrande
kassiir
sekreterare
suppl eant

Ordfdranden och kassdren har tecknat firman tillsammans.

Allan Lysenius, Garngrlind 3, har reviderat vAra rdkenskaper
och Lars-Erik Johansson, Garngrdnd 6, har varit hans suppleant.
Fdreningen har stadgeenligt hillit en ordinarie sttmma (1982-03-29)
och styre'lsen har haft tre protokollfijrda sammantrdden. Dessemellan
har styrelsens ledamtjter haft informella kontakter fdr att lijsa
akuta problem.

Fijrvaltning
Ffjreningens verksamhet styrs av en tvingande 'lag, SFL, lagen om
fiirval tn ing av samflil'l i gheter. Fasti ghetsbi'l dningsmynd'i gheten
och ldnsstyrelsens lantmiiterienhet har stitt til'l tjiinst med
rid angiende tolkning av denna lag.
Samf

iil I i ghetens omfattn

j ng

Denna lir ofiirtindrad sedan bildandet: 7.282 m2 mark samt en
antennanl liggning fdr ]'judradio och tel evi si on.

central-

Av ma6ken utgijres 587 n2 av lekplatser med sandltdor oqh lekredskap
900 mz av buskage, 4.270 nZ av grtismattor samt 1.525 mZ av asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna och geng- och cykelstigarinom omrddet.

Allt

detta iigs t'i11 I jka delar av fiireningens 73 medlemmar.

Skiitsel n av samfiil I i ghetens mark
Den fortliipande skdtseln av markytorna har liksom tidigare ir p3
entreprenad handhafts av Gatukontorets parkfdrvaltnfng'i Htiganiis
kommun. Sommartid har den omfattat besprutning mot ogilis runt buskar,
grliskl ippning, kantskdrnfng av' griismattor samt vfss stddning av om-

ridet.

Vintert'id har skiitseln omfattat plogning samt sandning av gtngoch cykelstigar.
l.ekplatserna har bes'iktigats. Ddr har ogriisbekiimpningen skett

manuel I

t.

Skdtsel av centralantennanldggningen

Alltsedan fijreningen iivertog centralantennanliiggningen har den
kontinuerliga skdtseln ombesiirjts av leverantijrens ombud i Malmtj
firma Antenn Electric - pe grundval av servicekontrakt. Den omfattar en tiversyn per 6r. Dlirutijver har fjrman fdrbundit sig att
vid dtiremellan eventuellt uppkomna fel snarast mtjjligt rycka ut
fijr att avhjiilpa desamma.
VIKTIGT ATT

KOMMA IHAG

missttinker att fe'l uppstdtt pi centralantennen, friga dd
grannarna i samma grtind (pA samma antennsl inga), om de har samma
fel. 0m de har det, anmiil dd felet till ntgon av styrelsensli&F
0m Du

I emmar.

fijr

0m ndgon sjiilv rekvjrerar service
centralantennen, men felet
v'isar s i g ligga inom den egna fast'igheten, fdr den som rekv'irerat
servi cen sililv betala samtliga kostnader fdr utryckningen frin
Mal mii.

Ansvars- och maskinfijrsiikrfng har tecknats
anl iiggni ngen.

fdr

centralantenn-

EKONOMI

Fbreningens ekonomi frdmg5r av efterfiil jande uppstiil'lning.
Inkasseringen av 6rsdvg'iften gick, fiir att citera v6r kaisbr,

"tri5gt".

Styre'lsen har beslutat

6rsavgifter fijrfara
1.. En anmodan

irsavgiften

till

att i

enl i gt

fortsiittningen vid indrivning
fijl jande:

av

f?jreningens medlemmar om inbetalning av

utsdndes

2. llar avgiften inte inbetalats

14 dagar efter fijrfallodagen
utsdndes ett kravbrev med upplysning om att utebljven betllning av drsavgiften medfiir risk fijr utmdtning utan fijregiepde varning

styrelsen vddjar: Ldt oss s'lippa anvdnda oss av det
Det

tir

bdrde

ragrummet.

jobbigt, kostsamt och trdkigt.

FUrfalIodagen

ftjr trsavgitten

1983 bl'ir;som vanl

jgt

den 30 m4j.

UVRIGT

Problemet med bilkdrning frtn Si1'lgr?inds norra de1 , iiver
grdnomrtdet ti I I stati onsomr&det, I ijstes med hjiil p av
"betongplintar" som sattes upp under 1982.

i somras slog ut delar av vtr
ca 17.000:-. V6r centralantennfdrsdkring
var undantaget brand (6ska). Skandia har tagit pi s'ig fijrsiikringsmissen och betalat ca 13.000:-. Sjiilvrisken dr f n
7 % av basbeloppet. Numera har vi en ful'lgod fdrslikring pt
centralantennen. Vi tackar Lars Steen ftir god hjiilp med detta.
Ett kraftigt

dsknedslag

centralantenn

ftjr

I

v6ras sattes en riktad FM-antenn pA centralantennen ftjr att
stereomottagni ngen. Samfiil 1 i gheten har numera en
ansvarsfijrsdkri ng.

fijrbiittra

Fdrstikringsbelopp: 5.000 kkr.
Sakskada:
1.000 kkr

Arspremie

680:

-

Samfiil 'l i ghetens Rosa Rugosa s kal

I

kl i ppas ned

viren -83.

En stege 'inkdptes av samfdlligheten sommaren -82. Mot'ivet fijr
detta inkdp var att samflilligheten iiger hdga frukttriid pi
virt grijnomride, som behijver plockas p& frukt resp klippas dd
och d6. Stegen kan dven nyttjas av var och en fiir allehanda
behov. Stegen fijrvaras fortfarande hos Ronny K1ang, Garngrdnd 2.
Planer pt att ftjrvara stegen n8gonstans pi v6rt grdnomrtde skall

diskuteras

pi

Viil mijtt pd

stdmman.

stdmman!

GYLLER(IDS
SAI4FALL I GHETS F(IRET{ I NG

Styrel sens berh'ttel se
fiir verksamhetsiret
I 983

Styrel se och revi sorer

i mars ftjrra 6ret har styrelsen sett ut sd hdr:
Chri ster Ni I sson A'lgriind B
ordfiirande
grlind 3
Ul I a Bl omqu'i st
Si
kas sdr
Ronny Klang
Garngrdnd 2
sekreterare
Sedan stdmman

11

Ingal i sa

Jagaeus

Al

griind

1

1

suppl eant

0rdfiiranden och kassiiren har tecknat firman tillsammans.
Sten Alexandersson, Sillgriind 4, har reviderat vtra rtikenskaper
Cecilia Gullberg-Mtintz'ing, Sillgrlind 51, har varit hans suppleant.
Ftjrenjngen har stadgeenl'igt h5'llit en ord'inarie stdmma (1983-03-24)
och styrelsen har haft tre protokollfdrda sammantrdden. Dessemellan
har styrelsens ledamijter haft informella kontakter ftjr att lijsa
akuta problem.
Fijrval tni

ng

styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om
igheter. Fastighetsbildningsmyndigheten

Ftjreningens verksamhet

fdrvaltning av

samfdl

1

och ldnsstyrelsens lantmdterienhet har
rtd ang8ende tolkn'ing av denna 1ag.

stdtt till tjiinst

med

Samfiil I ighetens omfattning
Denna dr ofiirdndrad sedan bildandet:7.282 m2 mark samt en centralantennanliiggning fiir ljudradio och televis'ion.

Av marken utgdres 587 mZ av lekplatser med sandl6dor oqh 'lekredskap
900 m2 av buikage, 4.270 mZ av grdsmattor samt 1.525 m2 av asfaltbelagda ytor i form av p'laner runt lekplatserna och gang- och cykelst'igar inom omridet.
A1 I

t

detta iigs ti 1 1 I i ka del ar av fijreni ngens 73 medl emmar.

Skfjtseln av samfdllighetens mark
Den fortltjpande skijtseln av markytorna har liksom tidigare tr pi
entreprenad handhafts av Gatukontorets parkfijrvaltning i Hiiganlis
kommun. Se separat arbetsbeskrivning.

-2-

S k ij

t

se

I v
a

cen

t ra I a n:telur a llg,g g!.1_!_ge!.

Alltsedan fdreningen iivertog centralanlliggningen har den
konti nuerl 'iga skdtsel n ombesdrjts av I everanttjrens ombud i Malmij,
firma Antenn Electric - pe grundval av servicekontrakt. Den omfattar en dversyn per &r. Dtirutijver har firman fijrbundit sig att
v'id ddremellan eventuellt uppkomna fel snarast mijiligt rycka ut.
VIKTIGT ATT

KOMMA IHAG

att fel

0m Du misstdnker
uppstdtt pi centralantennen, friga d5
(pt
grannarna samma griind
samma antennslinga), om de har samma
felet
ndgon av styrelsens-mecl':
0m de har det, anmdl

fel.

j

till
0m nAgon sjlilv rekvirerar service fijr centralantennen, men felet
visar sig ligga inom den egna fastigheten, fdr den som rekvirerat
servicen sjlilv betala samtliga kostnader fijr utryckningen fr&n
di

I emmar.

Itlal mii.

Ansvars- och maskinftjrstikring har tecknats

fdr

centralantenn-

anl tiggn'ingen.
EKONOMI

Fijreningens ekonomi framgir av efterfiJl jande uppstiil1ning.
Inkasseringen av irsavg'iften gick mycket bra.
Tack alla medlemmar!

Ftjrfal l odagen

ftjr

flrsavgi

ften

1984

blir

jande giil 1er betrdffande betal n'ing av
Beta I n'i ng s ker fijre 30 maj
= trsavgift
i juni
= &rsavgift
tl
'i jul i
= 6rsavgift
ll
diirefter
= 6rsavgift
Ftjl

som

vanligt

6rsavgi

den 30 maj.

ften:

+ 50:+ 100:+ 100:- + indrivningskostnad.

|

(2)

GYLLERODS

Styrelsens berdEtelse

SAMFALLIGHETSFORENI NG

fiir

verksamhets6ret

1984

Stvrelse och revisorer
Sedan stdmman

i

mars

Christer Nilsson

Billow
Ronny Klang
Ingalisa Jagaeus
Valborg

fijrra Sret har styrelsen sett ut si hdr:
Algraind

8

Sillgrdnd

Garngrdnd
Algr?ind 11

17
2

ordfiirande
kassiir
sekreterare
suppleant

Ordfiiranden och kassiiren har tecknat firman tillsarnrnans.
Sten Alexandersson, Sillgrdnd 4, har reviderat vSra rdkenskaper,
Cecilia Gullberg-Miintzing, Sillgrdnd 51, har varit hans suppleant.
Fiireningen har stadgeenligt h311it en ordinarie srdrnma (1984-03-26)
och styrelsen har haft tve protokollfijrda sammantrdden. Dessemellan
har styrelsens ledamciter haft informella kontakter fijr att lijsa akuta
problem.

Fijrvaltning

styrs av en tvingande lag, SFL, lagen
fijrvaltning av samfailligheter. Fastighetsbildningsmyndigheten
ldnsstyrelsens lantmdterienhet har stdtt til1 tjzinst med r8d
tolkning av denna lag.

Fiireningens verksamhet

om

och
angSende

Samfdllighetens omfattning
Denna

dr oftirdndrad sedan bildandet: 7.282 m2 mark
fiir ljudradio och television.

anLennanldggning

I

samt en central-

Av marken utgdres 587 n2 ag lekplatser med sandl8dor oqh lekredskap
900 m'av buskage, 4.27Q mz av grdsmattor samt 7.525 mz av asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna och gdng- och cykelstigar inom omridet.

A11t detta

dgs'ti1l lika delar av fijreningens

73 nedlemmar.

Skijtseln av samfSllighetens mark
Den fortlcipande skijtseln av markytorna har liksom tidigare 8r pi
entreprenad handhafEs av Gatukontorets parkfijrvaltning i Hcigands
kommun

2 (2)

Skdtsel av centralantennanldRp,ninRen
Alltsedan fiireningen ijverEog centralanldggningen har den kontinuerliga skijtseln ombescirjts av leveranttjrens ombud i Malmd,
firma Antenn Electric - pA grundval. av servicekontrakt. Den omfattar en tiversyn per 6r. Ddrutijver har firman fijrbundit sig att
vid ddremellan eventuellt uppkomna fel snarast mcijligt rycka ut.
VIKTIGT ATT KdMMA IHIG

misstdnker att fe1 uppstitt pi centralantennen, frAga di
grannarna i samma grdnd (p8 samma antennslinga), om de har samma
fel. 0m de har det, anmdl dA felet till n6gon av styrelsens med-

0m Du

lemmar.

sjdlv rekvirerar service ftjr centralantennen, men felet
visar sig ligga inom den egna fastigheten, f6r den som rekvirerat
servicen sjdlv betala samtliga kostnader fiir utryckningen frEn

0m n6gon
Malmti.

Ansvars- och maskinftjrsdkring har tecknats
anldggningen.

fijr centralantenn-

EKONOMI

Fijreningens ekonomi framgSr av efterfiiljande uppstdllning.
Inkasseringen av Srsavgiften gick i stort sett bra.
Tack alla medlemmar!

Fijrfallodagen fiir Srsavgiften 1985 blir

som

Fdljande gdller betrdffande betalning av
Betalning sker fijre 30 naj = Arsavgift
rr i 3uni
'r
= Arsavgift
rf
It i 5u1i
= Srsavgift
rr
I'
diirefter
= irsavgift

vanligt

den 30 mai.

Srsavgiften:

+ 50:+ 100:+ 100:- + indrivningskostnad.

STEGEN

Inftir v6rens underhSllsarbeten vill vi

Ronny Klang, Garngreind 2.

meddela

att stegen finns

hos

{'

GYLLERODS

Styrelsens berdttelse

SAMFALLIGHETSFORENING

fiir

verksamhetsiret

1985

Styrelse och revisorer
Sedan stdmnan

i

mars

fiirra Aret har styrelsen sett ut si har:

Christer Nilsson

Algrdnd 8
Billow
Sil1gr?ind 17
Ronny Klang
Garngrdnd 2
Ingalisa Jagaeus Algrdnd 11
Valborg

ordfijrande
kassijr
sekreterare
suppleant

0rdf6randen och kassiiren har tecknat firman t.illsarunans.
Sten Alexandersson, Sillgriind 4, har reviderat v6ra rdkenskaper,
Cecilia Gullberg-Miintzing, Sillgrdnd 51, har varit hans suppleant.
Fbreningen har stadgeenligt hAllit en ordinarie stdmma (1985-03-27)
och styrelsen har haft ett protokollftjrt sammantrade. Dessemellan
har styrelsens ledanciter haft informella kontakter f6'r att ldsa akuta
problem.

F<irvaltninl
Fiireningens verksamhet styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om
fijrvaltning av samfeilli.gheter. Fastighetsbildningsmyndigheten och

.

ldnsstyrelsens lantmdterienhet har stStt ti1l tjenst med r8d ang8ende
tolkning av denna 1ag.
Samf

d11i-ghetens

ornf

attning

dr ofiirdndrad sedan bildandet: 7 .282 n2 mark samt en centralantennanliiggning fdr ljudradio och television.
Denna

v

Av marken utgiJres 587 n2 av lekplatser med sandlSdor och lekredskap
900 m2 av buskage, 4.270 n2 av grdsmattor samt I.525 *2 uu asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna och g8ng- och cykelstigar inom omr8det.

Allt detta dgs ti11 lika delar av fijreningens

73 medlemmar.

Skijtseln av samfdlliehetens mark
Den fortlcipande

skijtseln av markytorna har liksom tidigare Ar pA
entreprenad handhafts av Gatukontorets parkfijrvaltning i Hdgands
kommun.

Sktjtsel av centralantennanldggningen
Alltsedan fdreningen tivertog centralanldggningen har den kontinuerliga skcitseln ombescirjts av leverantijrens ombud i Malmcj,
fir:ma Antenn Electric - pA grundval av servicekontrakt. Den omfattar en iiversyn per 6r. Ddrutijver har firman fijrbundit sig att
vid ddremellan eventuellt uppkomna fel snarast mijjligt rycka ut.
VIKTIGT ATT

KOMMA IHAG

0m Du misstdnker att fel uppst6tt pi centralantennen, frAga di
grannarna i samna grdnd ( pi samma antennslinga), om de har samma
fe1.0m de har deE, anmdl dd felet til1 nSgon av styrelsen medlemmar.

sjiilv rekvirerar service ftjr centralantennen, men felet
visar sig ligga inom den egna fastigheten, f6r den som rekvirerat
servicen sjdlv betala samtliga kostnader fiir utryckningen fr6n

0m ndgon
Malmii.

Ansvars- och maskinfijrsdkring har tecknats
anldggningen.

ftjr centralantenn-

EKONOMI

Fiireningens ekonomi framg6r av efLerfdljande uppstellning.
Inkasseringen av Srsavgifterna gick i stort sett bra.
Tack a1la medlemmar!

Fijrfallodagen fdr Srsavgiften 1986 blir som vanligE den 30 mai.
Fiiljande gd1ler betrdffande betalning av Arsavgiften:
Betalning sker fcire 30 maj = Arsavgift
r'
rr i- juni
= Ersavgift + 50:?r
It i Suli
= drsavgift + 100:ff
It darefter
= Srsavgifc + 100:- + indrivningskostnad.
STEGEN

Infijr

vSrens underhAllsarbeten

Ronny Klang, Garngrdnd 2.

vill vi

meddela

att stegen finns

hos

