GYLLERoDS SAMT'ATUGHETSFoRENING
Org.nr 716406-6073
c/o Dreilick, Krokgriind 1I,260 42 Mtille
STYRELSENS BERIiTTELSE OVNN VERKSAMHETSANTT 1996.
Styrelse
Sedan fiiregiende irsstf,mma har styrelsen haft fiiljande utseende:

\.2

Per Christiansson
Tomas Dreilick

Kjiill
Inger Bring
Torbjiirn

Sillgriind 4
Krokgriind 11

Ordfiirande

Krokgrflnd 8

Algriind 2

Sekreterare
Kasstir
Suppleant

5l
Sillgriind 9

Revisor
Revisorssuppleant

Revisorer
Cecilia Miintzing-Gullberg Sillgriind

Britt

Miiller

Valberedning
Sture Jagaeus
Marianne Julin

Sammantrf,den.
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F6reningen har stadgeenligt

hillit

ordinarie stiimma i mars 1996.

Styrelsen har haft fem protokollforda sammantriiden.

v

Samf?illighetens mark.
F6reningen fdrvaltar en, ir 1975 bildad, gemensamhetsanliiggning bestiende av gingviigar, gronomriden med planteringar, lekplatser (7.282 kvm totalt) samt en centralantennanliiggning fdr radio och television.
Liksom tidigare ir har markanliiggningarna skcitts av Christer Nilsson och hans sciner i enlighet
med entreprenadavtal. Renovering av g6ngviigarna runt den sodra lekplatsen har utfrjrts av NCC
efter forarbeten av Christer och hans sdner.
Samf?illigheten tackar Christer och hans pojkar frir iinnu ett ir. Deras engagemang for att hilla
anliiggningen i skick iir synnerligen viirdefullt f6r fdreningen.

Som framgir av budgetfdrslaget och fdrslaget till fdrnyelse- och underhAllsplan fdreslir styrelsen
att gdngviigarna istAndsatts 1997 och 1999, till en 6rlig kostnad av 50.000 kr. Kostnaden uppskattas i huvudsak med ledning av, en av NCC, i augusti 1996 llimnad offert.

Centralantennanldqgnin gen.
TV-utbudet i samftilligheten omfattar i dag 14 kanaler i enlighet med stdmmobeslut. Visningskontrakten blev inte giillande ftirriin i mitten av iret, vilket medfort att den verkliga kostnaden for
verksamhetsiret blev ca 26.000 kr l2igre iin vad som budgeterats.
Liksom under tidigare Ar har LITAS AB anlitats for skcitseln av antennanliiggningen.

Miille Stationsomride
Regeringen avslog samtliga dverklaganden av detaljplanen genom ett Regeringsbeslut 960425.
Planen har alltsi vunnit lasa kraft.
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STYRELSENS BER}iTTELSE FC}R VERKSAJ\{HETSARET 1997.
Styr else:
Sedan f'tiregiende f'tireningsstirmma har stvrelsen hafi f'riljande sarnmansrittning:

Ordttirande
Seh'eterarc
Kassor
Suppleaut

Lennafi Olrlsson. Sillgriind 7
Drcilick. Klokgr;ind l1
'l'orbjiirn Kiii$, Klokgliincl 8
Inger l3ring. Algr:incl 2

'I"omas

Revisor er:
Ord. revisor
Revisorsqrpleant

Valhereclning:

I\,liintzin g- Ciul I berg.
lSdn A.,ldller. Sillgriind 9

Lle cili a

Shtre Jaqaeus, Alqr:ind I
N"Iariarme -rrilin.
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Sillgnind 5

Sammantriiclen
F,iilenfuigsstdnuna hdlls stadgeenligt i mars I997.
S$'r'elsen har hati 6 protokollftirda sammanh:iden unde.r mandatpedoden.
Linderhandskontahter har clessutom fcirekonrnrit mellan stvrelseledarndtema i en del
iirenden.

Fiirvaltninqens omfattning
Fiireningen f'tirvaltar en iir t975 bildacl qemensamhc.tsanlligening onfattande 7282
kvm mark samt en centralanteruranliieenine fiir raclio och teievision.

N'Iarken

Bil I :1

christerNilsson, Atgr:ina8. !r*,enligtavtal recknar 1994. ornbestirjtqrts$ipp.*trg. kantskiming vid gangviisaroch ktippning av hiickar m m. p? ett
frirediinrligt sitt.
Stvrelsen har bc'siktigat gingviigama,och beslutat avvakta med itgitrder av de
gprickor i asfalten, som f'chliommer pfl enstalia stdllen orsakade av idtter fien tiid i
intilliggande fastigheter. St"welsen anser att strillkostnader och itgiirder frir de smi
ytor. det hiir lir tnigan om, iir atltf'ctr stora i fijrhiillancle till behover av itgitrder.

Ordl. har tillsamrnans rned Leif Jalcobsson tr.tt konunurens parkavclelning och
Bertil Svensson. Sillgriind 29, st:implat ut tritd i vdstra delen av C;rciningeninligt
beslut vid ftirra fiireningsstiimman. ($ S90). Bertil Svensson har avverlht dels
triicttiddtt utmecl banvallen och de utstlimplacle trziden. dels rensat upp i buskaget.
Arbetet har utltirts utan kostnad l'iir samfrilligheten.
Jiirnsulf at har med gott rc-sultat provats fbr att f :i borr lnossan p.{ eingvligama.

sicl 2

t- e-ni r aiarri elr narr

iiiggtri

n gelt_

i'\i-utiruciet irar iiyen utcier i9v7 varit i.i kanaier.
i'iats Strcimqren hat'rmder verksamhetsuet sctt tiii an konn'aktcracle lianaier har
tturgent nteci l,itas ,qB sorn cntreprenor'. \' issa si6ming:u'itiu'f'rirckotunit bi. a. p.i
,i-sat ocir f)iscovery samt vici byte av sateiiit ib'r T\i 5. Litas har genom bvte av
mikl oiluvuii i paraboien och justering av mottagaren fan mottagnins"n ait iungrt=r
tiliireclsstiiiizurcle. Vissa stcin_ringar"frjrekonuneifortfzumde cla "octr iiii pri Tir-i
nots.{en nya reliis.{ndaren i Hciganlis. N{ats Stli}msrell hal forlldpancie kontakrer
rneci Teieverket.
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liam.eiirhans-s3'n

pi

cien tekniska

utveciilinsen av TV-siincl-

ningarna och utbudet av T\'"-kanaler. Sryreisen f'rirsldr an nuvahncie utbuci ar.

l'\' -kiurder biirchillles

St1'relsen t'rireslir att sarnliilligheten fianrl'rir en tack
pi att f;i anliiggningen att fimgera.

iriqger ner

5tlrelsen

,

l i rrlv.'
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Lerurart Ohlsson
0r'tlt-orande

till

N{ats f'rir det arbete han

lv-ta.i A/0
'I'orbirim Kiiitl
Kasstir

'i'omas Dreilick
Sekleterare

Bil
Skotsel av samfdllighetsrnark.
Vart tredje flr (dags igen 1998) b6rjar underhillsarbetet redan i februari/mars, med hamling av
omridets pilar, ca l0 stycken. Eventuell nedklippning av Rosa Ragusa iir ocksi en vinter/vir
aktivitet. N6r solen borja viirma lite mer tir det dags for stora virstiidningen. Alla hdsten och
vinterns lov och grenar tillsammans med 6vriE skrtip sopas upp frin gingbanor och
griismattor. Grtis som griinsar till asfalt kantskdrs. Lekredskapen inspekteras ocksi.
Griisklippning gors vid behov fom april tills det slutar vilxa. Lekplatserna anviinds inte speciellt
mycket. Kommande sornmar miste vi formodligen kratta/s\rffla dessa var l4:e dag for att
hilla ogriset nigorlunda bort.

Ntir Rosa Ragusa vuxit till sig och bOrjar hlnga ut 6ver ging- och cykelbanor iir det dags att
kantklippa dessa. Detta sker normalt under senare delen av juli. Under sensommaren gdrs en
"mindre" stiidning av gfrng- och cykelbanor.
Under 1998 planeras fiirutom ovanstiende:
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Milning av tri pi lekplatser
i asfalt vid sodra lekplatsen tas bort
jarnrAcken
Milning av
vid utfarter mot banvall
Rensning av grenar pi "Gr6ningeni'
Rosa Ragusa som fiirs6ker v6xa ut

Under 1997 sarnlades nerfallna grenar

pi

Grdningen ihop.

1:1
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erods Saffiaflflfl ghetsfioremfl mg
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Arsrapport ftir Parabolanliiggningen 1997
Glllande kanalplan:

Program Kanal ivirt nAt Mottagning Anm.
Kanal 1
9
Mark
Svensk TV1
-fV
2
7
Mark
Svensk W2
DR TV 1
4
Mark
Dansk TV1
'w 2
2
Mark
Dansk W2
TV 4
11
Mark
Svensk W4
TV 3
5
Satellit Svensk W3
Femman
Sg
Satellit Svensk W5
Eurosport
57
Satellit Engelska
CNN
12
Sateltit Engetska
Discovery s11
satellit Engelska, vanligen textad pa svenska
3Sat
S13 Satellit Tyska; samkanal for Tyskland, Osterrike och Schweiz
TNT
S14 Satettit Engelska, svensk text pi Text-TV s.777
TVS Europe
S15 Satellit Franska
RTL Plus
S17 Sateltit Tyska
Under 1997 har storningarnap6. de markbundna kanalerna fortsatt framf<jrallt pi svensk TV2.
trots uppkoppling mot slavsZindaren i Hciganiis. Detta beror pi stdmingar frAn utllindska
slindare, som vi ej kan piverka. Man kan dock konstatera att sZindaren i Hoganiis, som skulle
losa vArt gamla problem med stdrningar vid vissa viiderleksforhAllanden, blev misslyckad. Eri
kuriositet iir den dubbelbild som ibland upptriider under nigra sekunder. Det beror pA att ett
stort fartyg passerar i sundet d2ir fartygssidan ger en spegelbild frin s2indaren till vAr antenn.
Storningarnapit Discoveryhar berott pi att ett mikrovigshuvud ej fungerat tillfredsstiilialde i
v6r anliiggning. Den ?ir utbytt mot en ny.
Stdrningarna under hcjsten ph Femman berodde pi att transpondern (siindaren) uppe i
satelliten ftirsvagades, si att signalstyrkan inte riickte till for att ge god mottagning. Femman
lades pi senhdsten ut pi en ny satellit, som skickades upp i sin bana i slutet pi augusti.

Framtidsvision
Digitalteknik ftir TV har det skrivits om i pressen en hel del under det senaste iret. Ilom
nigot 6r kommer detta att ge oss helt nya TV-apparater med viisentligt biittre bildkvalitet.
Apparater lor det nya "bioformatet" s.k. 16:9-format (ftirhillandet mellan bredd och hcijd pi
rutan) finns redan att kcipa, men de har ej den nya tekniken ftr hogupplcisande TV (beittre
skiirpa i bilden). I vissa omriden sker f<irsdk med digitala siindningar, diir hushillen far k6pa
en speciell mottagare ftir ca 4000:-lhush6ll.
Min beddmning iir att vi awaktar den tekniska utvecklingen under 1998, eftersom tekniken ei
iir f?irdigutvecklad iinnu. Visionen iir att vi inom nigot ir har ett TV-systemffirdels ett
basutbud (t ex vira vanliga svenska kanaler) i vAr anliiggning samt individuella
tilliiggstjiinster diir var och en kan viilja det han/hon vill "prenumerera" pA ur ett storre
programutbud (t ex filmkanaler och utliindska program) iin vi har idag. Mojlighet till riktigt
s nab b Internet-uppkoppling kommer sannolikt samtidigt.
Molle 1998-02-08
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Sanrl':illighete

ns invent:rr ier.

Stesen ftirvaras hos.Cluister Nilsson och kan linas diir vid behov. Dock GLOI,T INTI', STALI-A TII-LBAKA DEN !

ingir i inventariema hos Clrrister Nilsson. Dock inte till utlflning utan
(lN
att anvdndas pfl gingviigama ndriom det kommer snri. OBS
endast frir
Sncirtijning och sandning pi gatorna ombescirjes av N{tille \,'iigfcirening. Ordf.

En sntislunea

Gdsta Carlberg.

Stvrelsens nranclat

fiir atgfrrcler av olika slag.

L)et t'orekommer iblanct att ntedlenunar vidtalal sq'relsemecllemmar och beglit'

atgiirclcr lv olikl sl:rg - om rrjk f'riin grillning. uraining av {astighetel'etc.
S$'reisen vill pitnurura om att:
- Suntlllighetsfrirening inte har nrandat att Lrlanda sig i rirenden som ligger utanlilr
ansvaret enligt stadgama.
- Sq'relseledariiiter kan eller skall av nahrrLiga skdl inte lrlancla sig i kottllikter som
uppstzir nreiian grarlnar elier utdra inom ottulidet.

Parkering inonr omradet.
Gatoma inonr onuidet iir smala" lllet iir cl.d.rtol ttcjth'iincligt an parkerittg sker
s.i att iranrkonrlighet och siikerhet inte :ivent5,'ras.
Dr.t dr dlirt'rir iinskvlrt att gdstpariiering i stdrsta mtijiiga ouriattning skcr pa
parkeringspiatsen vici liiven. Likasi att iorgen inte anv;inds fcir parkering.

Elpriset
Styrelsen har uttalat att sanrtillisheten egerrtligen inte skall.{ua sig dt It'encletl.
som ligger utanftir ramen frir ciess ansvarsomlide. Elpriset lr dock en angehgenhet
f<ir sarniiiga mediemmal ocir iral en si stor ekonoruisk betvdeise t'rir alia atr
st1'relsen [an pfita sig uppgiften afi undersdiia fijmtsiittningarna iiir et kollektivt
irger:rnde. Orc{f. irar ietilii liaii i'issa urtti$rltands[uitlrktcr i fi:igurr rrrcti siiriii i]iircs
B3,alag. Nlinnme infoimationer l5mnas r,'icl
lttersson som ftiretrickue ftir
viikir stlur rctlau i l>iitjan av i997
uuclersiika
"rikens
thleningsstiinrrnarr. Bl a riri-stc'vi
{)resunilsh:rl'i.
tecknade 3-iu:;av t;dei inetl

Sophiimtningen

Bil.
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Styrelsen har den uppf'atfningen att vi shall stddia konununens striivan lbr
kiillsortering och ntervinnin-s av olika sorter..s avfall. N{en att hdlla reda pti nilr de_
olika avlallen hilntas tenderirr nu att bli en hel liten vetenskap. 'l'orbiom har ckirfor
riven i rir qfort ell sarnm:urstiillrring dver aktuella httnrtningsclagar uuder iiret.
Vi hoppas Ni skall ha nytta av den.

Stvrelsen
GS.Arsmiite
9$-02- l{j
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GYLLf, R6DS SAMFALUGHETSFORf, NING
STYRELSENS Bf,RATTf,LSE F6R VERI(SAMHETSARET 1993.
Styrelse:
Sedan foregiende ftireningsstimma har styrelsen haft foljande sammansdttning:

Ordforande
Sekreterare
Kassdr
Suppleant

Lennart Ohlsson, Sillgrtind 7
Tomas Dreilick, Krokgriind 1l

Torbjorn Kjail, Krokgriind 8
Inger Bring, Ngrirnd 2

Revisorer:
Ord.

Revisor

Cecilia Miintzing-Gullberg, Sillgrtind

5l

Revisorsuppleant Britt Moller, Sillgriind 9

Valberedning

Sture Jagaeus, Algrtind I I

Marianne Julin, Sillgrtind

5

Sammantriiden
F<ireningsstiimma hcills stadgeenligt i mars 1998.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sammantrdden under mandatperioden.
Underhandskontakter har dessutom ftirekommit mellan styrelseledamciter i en del iirenden.
Fti rvaltninsens

omfattnins

Fdreningen forvaltar en, Fr 7975 bildad, gemensamhetsanliiggning omfattande 7282kvm mark samt
en centralantennanlaggning ftir radio och television.

Marken

Bil

1.1

Christer Nilsson, Algrand 8, har, enliS avtal tecknat 1994, ombesrirjt griisklippning, kantskiirning vid
gFngvlLgar och klippning av hackar mm

pi

ett fored6mli$ satt.

Styrelsen har tillsammans med Christer Nilsson besiktigat g,Fngvagar samt samfiillighetens mark i

owigt.
Norra lekplatsen har under 6ret nedmonterats och, dt inte hamnftireningens lekplats blev av,
anliiggningen har skiinkts till nigra familjer i Grytevad inom Astorps kommun mot att de tog ned
lekredskapen, tog bort triiden och jiimnade sandbiidden. Diirefter har omridet tliclss med jord och grds
har sitts.
Samtliga Rosa Ragusa-hackar som forvaltas av samftilligheten har klippts ned till ca 5 cm i enlighet
med skotselrid och for att fr en tillviixt och fornyelse av hiickbestindet.

Centralantennanliggninsen
TV-utbudet har iiven under 1998 varit 14 kanaler.
Mats StrOmgren har under verksamhetsiret sett till att kontrakterade kanaler har fungerat med Litas
AB som entreprenor. Under Sret har "Femman" kodats. Litas har l6nat ut en gammal dekoder tillfiilligt
di efterfrigan pi dekoderkort iir si stor att distributdren ej kunnat leverera 6nnu.
Det har ft)rekommit overhettning av elektroniken i anliiggningen under eret. Mats foreslir
inforskaffande av ytterligare ett sk monteringsrack lor att erhilla biittre kylning.

Ett spiinningsaggregat har kranglat i samband med tillftilliga strdmavbrott si att anliiggningen ej
iterstartat automatiskl. Tempordra signalproblem har iiven uppstitt vid ymnigt snofall.

sid 2
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Av bil frin Mats framgir hans syn pi den tekniska utvecklingen av TV-siindaren Styrelsen foreslar att
nuvarande utbud av TV-kanaler bibehills.
Styrelsen foreslar att samfiilligheten framftir ett tack
anlaggningen att fungera.

till Mats ftir det arbete han liigger ned pl

att fa

Krinsomridet
Ordfiirande har tillskrivit Kommunstyrelsen betr gangviig till Stationen den22juni med kopior
Kommunalridet Claes Pettersson och Kommunstyrelsens v ordf Bo Carlberg.
Ordforande har iiven s6nt med missivskrivelse kopior av irendet till MOlle representanter i
kommunledningen; Ulla Jakobssoq Gosta Carlberg, Hikan Gothe och Per Staffan Johansson.

till

Styrelsen

-)

w,k
Sekreterare
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Torbjdrn Kjall
Kassdr
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Inger Bring
Suppleant
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Rapport avseende skiitsel av samfiillighetsmadr 1998
Stiidning.

Sopnin#stiidnilg av gangbanor skedde i hrnudsak under apriUmaj. Grriga omraden

rensades

frin papper

kvistar etc.Liittare stiidning skedde under hOsten.

Lekplatrer.
Stidra lekplatsen har rensats frin ogriis 3 ganger;
med fiisiskf borttag av ogrds, f gang
Inget undsrhill har skett av norra lekplatsen-

2 glnger manuellt

i form

av krattning och

uppluclring-

jord och grtis siddes.
Norra lekplatsen. Under somnulren nedrnonterades lekredskapen, sanden tiic}tes med

GriskliPPning.

\-/

Griisktippning har slrett under perioden april - oktober.

juli - september'
Kantsk5ning, samtliga griinser mellan griismattor och asfult har kantshrrits under perioden
Kantansning av rosenhiick mot gangbnor har skett under perioden maj - augusti, nedhiingande grenar har

\-/

klippts"

Ovrigt:
mars, Hamling av samtliga pilar samt borforsling av Hipp. Under sonuruu€n ansning al'pilarnas
stammar frfin grenar.

1. I

2.

Borttag av

I

riicks mot banvall, fo66[66ling

till

skrot'

Milning av kvanoaranft rdcke 2 ggr.

3.

4.

v

lin av simaskin och nlifirumla.
iekPlatsen.
grAs
norra
av
Sfldd
PA
F6rsta iotOp grasftO riiche inte till allt. fuerstar ca 50

Inkop av grflsfrii,

sfls

till vfiren

1999'

Asfaltslsdor i samband med arbeten pi norra lekpla*en'
Ink0p kallasfalt 2 * 2Okg- Ej lagat pga rtiligviiderleh

Ci6rsunderviren

5.

kvnl

1999.

Fdreningens stege har under flret fiirvarats hos undertecknad
med
F6rvaring fom {rm6tet 1999 hos aruxrn person. Ny fiinaringsplats tXir protokollftlras i samband
firsmStet.

anllggningar'
Bollplank till Lennart Ohlsson avseende skdtscl och ftirlindringar av samfiillighetens mark och

Christer Nilsson

I/t /'l
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Arsrapport fiir Parabolanliiggningen 1998
Under 6ret har Femman kodats. Vi har diirftlr
dekoderutrustning ftir denna kanal.

fitt komplettera

anldggningen med

Anliiggningen har kriivt reparationer vid n&gra tillfiillen, i nigot fall i samband med allmiint
str<imavbrott, pga att elektroniken ildrats. Under vintern har bilden ftirsvunnit vid ett par
tillftillen pga bldtsnci i paraboltallrikarna, si att signalen fran satelliten blivit ftir svag.
Styrelsen har beslutat att tills vidare fortsAtta med samma kanalplan som tidigare:
Program
Kanal 1

Kanal

ivirt nit
9

rv2

7

DRTVl

4

-fv 2
-fv 4

TV3
Femman
Eurosport
CNN
Discovery
3Sat

TNT
TV5 Europe
RTL Plus

2
11

5
S9
S7
12

s11

s13
s14
s15
s17

Mcille den 1999-03-11

"1,1""i" Ylrr&""€rr"t "

Mottagning Anm.
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Satellit
Satellit
Satellit
Satellit
Satellit
Satellit
Satellit
Satellit
Satellit

Svensk TV1
Svensk TV2
Dansk TV1
Dansk TV2
Svensk TV4
Svensk TV3
Svensk TVS
Engelska
Engelska
Engelska, vanligen textad pA svenska
Tyska; samkanal for Tyskland, Osterrike och Schweiz
Engelska, svensk text pA Text-TV s.777
Franska
Tyska

CANAT.
I lt /,L
r(2)
Till:
Installatiirer och OperatiirerAliitiigare

ft0z

Stockholm 990210

Nya Kanal S-niit
Trots att kunderna vill ha Kanal 5 vet vi att det finns flera ndt som iinnu inte har tillgang
till kanalen. Vi utlyser dtirfiir en tiivling; Vi kommer dra lott bland de Installat<irer som
bidrar till tecknande av distributionsavtal ftir Kanal 5 samt bland de operatrirer/n?itiigare
som skriver pi.
vinnare fir besiika Cable and Satellite-mflssan i London samt Kanal5:s
Londonkontor.
5

Liis mer om tiivlingen nedan!
Information till kunderna
Vi har {itt en del reaktioner pi att kundema inte ftirstAtt att de har Kanal 5. Bifogat i detta
brev finner du diirftlr klistermiirken som vi tagit fram fiir att informera kurdema. Vi och
kunderna skulle vara tacksamma om ni kunde komplettera miirket med Kanal 5:s
kanalplatsen i niitet och siitta upp den pi synlig plats i porten.
Behdver du fler klistermiirken si hcjr av dig pi telefon, fax eller e-mail si skickar vi det
antal du behdver .Uppgifterna hittar du sist i brevet.

Lineutrustning
har vi erbjudit lineutrustning ftr de kabelniit som tecknat
distributionsavtal ftir Kanal 5 innan den 3 februari 1998. Den 3l mars slutar detta
erbjudande att stilla. Vilket innebiir att, om Ni iir beriittigad till utrustning men ej tagit ut
det, miste gdra det fcire den 3l mars.
Som ni kiinner

till si

Bilaga

1.

GYLLEROOS SAMFALLIGHETSFORENING
Styrelsens verksamhetsberdttelse

fiir

61 1999.

Styrelsen har sedan fiiregiende ordinarie stdmma haft fiiljande sammansiittning:

Suppleant:

Ulf Strandmark, Algriind 14
Nils Romander, Sillgriind 2
Torbjtirn Kjflll, Krokgriind 8
Inger Bring, Algrlind 2

Revisor:
Rev.suppl.:

Cecilia Miintzing-Gullberg, Sillgriind 51
Britt Miiller, Sillgriind 9

Valberedning:

Sture Jagaeus, Algriind 11

Ordfiirande:
Sekreterare:
Kassiir:

Sammantrliden
Ordinarie fiireningsstiimma hdlls stadgeenligt 1999-03-30 och extra sfldan
1999-06-08 - den senare i anledning av antagande av reviderad verksamhetsplan
med beslut om extra utdebitering fiir asfaltering av ging-och cykelviigar.
Styrelsen har under flret haft ffra protokollfiirda sammantriiden.

Fdrvaltningens omfattning
Ftireningen fiirvaltar en ir 1975 bildad gemensamhetsanliiggning omfattande
7.282 kvm mark samt en centralanliiggning ffir radio och television.

Marken
Vid flrsskiftet trflffades nytt avtal med Miille Hamn elcfiirening vad avser skiitseln av vira griinomriden, gingviigar m.m. Efter vissa igingsiittningsproblem har
arbetet under flret l6pt tillfredsstiillande och avtalet giiller flven fiir innevarande

ir.

Efter beslut pi extra fiireningsstiimma har samtliga ging- och cykelviigar inom
omrfldet - med undantag fiir redan genomfiird sidan runt siidra lekplatsen - fiirsetts med ny asfaltbeliiggning. Arbetet utfiirdes av MT-Tullberg AB - samma
entrepreniir som Miille vflgfiirening anlitar. Pi ansiikan dlrom liimnade Hiiganlis
kommun oss ett bidrag om 30 kkr till detta arbete.
Niir asfalteringen vf,l blev genomfiird har styrelsen haft som ambition att allmiint
siika snygga upp inom omridet. Vissa itglirder har vidtagits bl.a. har gungstiillningen pfl lekplatsen blivit utbytt. Styrelsen dr dock tveksam till i vilken omfatt-

sid.2
ning rensning genom fiireningens fiirsorg skall ske mellan befintliga hiickar och
fastighetsgriins. Behovet varierar och kostnaden avskrf,cker. Tills vidare fiireslir
vi, att varje fastighetsligare i eget intresse ser till att hilla ogriis och annan
markvegetation borta. Dock skall fiireningen under viren fullfiilja nedklippningen
av de Rosa Rugosahflckar som kvarstir.
Centralantennanlf, sgnin gen
Sedan TNT Cartoon-kanalen under iret kodats 3ir TV-utbudet nu 13 kanaler.
Mats Strtimgren har iiven under detta 6r haft det dvergripande ansvaret fiir
att anlliggningen fungerat med Litas AB som entreprendr. Dessbiittre har vi
fiirskonats frin nflmnvflrda reparationskostnader, trots att anliiggningen tekniskt
fir anses omodern.
Efter samrid med Mats Striimgren har styrelsen beslutat attt.v. inte fiireta
nigra fiiriindringar. Vi vill awakta marknadsutvecklingen sisom digitalteknilq
IT-uppkoppling, bredbandsteknik m.m. Silunda har under vintern dragits en ny
jordkabel fiir el till Miille i vilken det ocksi finns rdr fiir fiberoptik fiir framtida
uppkoppling till den nya tekniken.

Ekonomi
Fiireningens ekonomi flr fortsatt god och i balans. Di centralantennen ej kriivt
nigra stiirre reparationer och kommunen bidragit till asfalteringskostnaderna har
vi - trots vissa andra kostnader 6ver budget - lyckats minska den budgeterade fiirlusten med ca 35 kkr. Aven fiireningen fir dock klinna av den allminna kostnadsfiirdyrningen. Styrelsen anser vidare, att di det flr av vikt fiir fiireningen attvara
ekonomiskt ftirberedd fiir en pldtslig kostnad av sttirre dignitet - asfaltering har vi
nu bakom oss, men kabelTV-n inger bekymmer - biir de fonderade medlen i stort
hillas intakta. Vi fiireslir diirftir en irsavgift om 1r5 kkr och fiirutspir, att denna
avgift kan komma att permanentas under de niirmsta iren.

Ovrisa frieor
Styrelsen har fiiljt upp den fiireslagna fiirdjupade dversiktsplanen fiir Miille och
vad denna kan komma att betyda fiir Gyllerdd. Vi har dock ej funnit anledning
att nu agera i denna friga.
Styrelsen har till kommunens gatukontor framstiillt iinskemil om uppsnyggning
och omplacering av vissa gatuskyltar inom omridet.
Stegen fiirvaras utmed staketet mot Gylleriidsskogen till Sillgrflnd 5.

Miille i februari 2000
I Mor

I Fiir

L_r
Strandmark
Nils Romander

Bil.
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Styrelsens verksamhetsberiittelse

ftir

61 2000.

Styrelsen har under verksamhetsaret haft fdljande sammansiitbring:

Ulf Strandmark, Algriind 14

Ordfdrande:
Sekreterare:
Kassdr:
Suppleant:

Nils Romander, Sillgrand 2
Torbjdrn Kjall, Krokgriind 8
Inger Bring, Ngrand2

Revisor:
Rev.suppl.:

Cecilia Gullberg Mtturtzing. Sillgriind 51
Britt Mdller, Sillgriind 9

Valberedning:

Sture Jagaeus, Atgriind l l (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Garngriind 12

Sammantriden
Ordinarie f6reningsstimma hdlls stadgeenligt 2000 -03 -23 .
Styrelsen har under iret haft fem protokollfdrda sammantriiden.
Frirvaltningens omfatfirin g
Foreningen forvaltar en 6r 1975 blldad gemensamhetsansliiggning omfattande
7.282 kvm mark samt en centralantennanllggning fdr radio och television.
Ev. utvidgning av samfiilligilreten
Under 6ret har frilgauppkommit om anslufrring av ytterligare nio fastigheter
till samfiilligheten. Vissa kontakter har fdrekommit med husexploatciren utan aff
beslut har fattats, vilket f.o. skall ske av f6reningsstiimma. Exploatdren har dock
med styrelsens godkiinnande f6rberett ev. framtida anslutning till vir centralantennanl?iggning.

Marken
Mdlle Hamn ek.fdrening har enligt avtal ansvarat f6r skdtseln av vira gr6nomriden, gingviigar m.m. Under flret har resterande nedklippning av Rosa
Rugosahickar skett. Komplettering har vidare skeff av avbiirare vid infarten fran
banvallsomridet samt har en av gungorna pi lekplatsen bytts ut efter skadeg<irelse. Slutligen har styrelsen sdkt snygga till nedfanen vid Hiven och om-

sid. 2
Det
skall
kringliggande grdnomride - dessvihre utan nlirnnviird synbar effekt.
dock hiir framhillas, aff ansvaret hiirfdr egentligen ej ivilar fdreningen.
Snrirdjning och sandning av gangbanorna har under 6ret beh6vt utftiras i ringa
omfatftring.
Under hosten sade biLda parter upp gillande skdtselavtal - hamnfcireningen fdr
attfabifne ekonomiska villkor och samfiillighetsftireningen fdr att bibehfllla
fdrhandlingsfrihet. Avtalet upph<ir dock ej att galla fdniin efter firsskiftet.
Centralantennanli g gnin gen
TV-utbudet har under flret omfattat l4kanaler. Sedan Mats SfrOmgren
ftrttat har styrelsen haft svirigheter att finna liimplig ersiittare som ansvarig
frlr anlaggningen tillika kontaktman visavi serviceftiretaget Litas AB. Styrelsen
i sig saknar aktuelt kompetens. Dessbiitfre har vi fdrskonats fr6n haverier/stdrre
reparationer.
Nigra genomgripande fdriindringar har ej skett. Vi vill fortsatt awakta vad den
nya tekniken kan komma att innebiira frir oss och styrelsen har ftirs6kt att informera sig hiirom pi olika sltt. Fdr att erbjuda medlemmarna info om bredbandsinstallation, framtida TV-utbud m.m. - frigor som styrelsen fitt fran olika h6Lil har vi beslutat att till niista 6rs ordinarie mtite inbjuda fdrefriidare f<ir Litas AB.

Ekonomi
Foreningens ekonomi iir fortsatt god och i balans - se bilagda resultat-och
balansriikning. Den allmiinna kosfiradsfrirhdjningen inger dock oro. Silunda fhr
vi riikna med att kommande skOtselavtal blir dyrare iin tidigare. Vidare iir vi
sfubara vad giiller ev. fel pi centralantennanliiggningen. Bara ett isknedslag i
bygden kan fdrorsaka altvi tvingas t<imma hela reparationsfonden hlirftir.
Dessblthe har vi under iret endast haft tvi mindre reparationer. Styrelsen
fdreslir, att i niistkommande irs budget avsltfiring i fonder sker fdr i vart fall
allmiin skdtsel.
Vi fdreslfir fdr niista verksamhetsar ofdriindrad arsavgift 1,5 kkr per fasfighet.
Ovriea frigor
Under iret har vi initierat awerkning av ett flertal sjuka almfiad siviil inom
sanrfiillighetens omride som strax utanftir detsamma.
Betriiffande ersbtbring av de trad pi torg och "Oar" som dtitt, har vi haft kontakter med Mdlle Vdgfdrening, som ytterst ansvarar hiirfdr.
Den gemensarnma stegen fcirvaras fortfarande utmed staketet mot Gyllerddsskogen till Sillgriind 5.
M611e
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Ordforande

KRG
Sekreterare

Bit. I

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Stvrelsens verksamhetsberdttelse

for

ir

2001.

Styrelsen har under verksamhetsiret haft foljande sammansdttning:

Ordft)rande: Ulf Strandmark, Algrflnd 14
Sekreterare: Nils Romander, Sillgrand2

Kassdr:
Suppleant:

Lennie Jansson, Atgrand:
Inger Bring, Algrand2

Revisor:
Rev.suppl.:

Cecilia Gullberg Mtintzing. Sillgrdnd 5l
Ulla Steen, Algrand 1

Valberedning:

StureJagaeus,Algrand 11 (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Garngrdnd 12

Sammantr6den

Ordinarie forenings st?imma hdl ls stadgeenli gt 200 0 -03 -27 .
Styrelsen har under 6ret haft sex protokollftirda sammantrdden.

v
\'/

Frirvaltningens omfattning
F dreningen fiirvaltar en ir 197 5 bildad gemensamhetsansliiggning omfattande
7.282 kvm mark samt en centralantennanlZiggning ftir radio och television.
Ev. utvidgning av samftilligheten
Sedan 20016rs mdte givit styrelsen behorighet att forhandla och trdffa dverenskommelse med Eksjdhus AB om utvidgning av samfiilligheten med ytterligare
nio fastigheter pi vissa angivna villkor, har intet ytterligare h6nt i firendet.
Bolaget har forklarat, att man pi sikt dnskar ffi en anslutning till stind, men
att saken fir bero tills dess de flesta fastigheterna ?ir s6lda.
Styrelsen har under hand efterhdrt motsvarande intresse hos de tre fasighetsdgare,
som bor i "nedre" Sillgriind (nr. 19, 27 och29), men samtliga tre har forklarat,
att de ej 5r intresserade.
Agarbyten
Under 6ret har sju fastigheter bytt agare.

sid.2
Marken
"Postis" Lennart Svensson har overtagit ansvaret for skdtseln av vira gr6nomriden, gingvtigar m.m. enligt nytt avtal. Utdver sedvanligt underhill har
vi Sllt pi med ny sand pi lekplatsen. Sn6rdjning och sandning av gdngbanorna
har under 6ret behdvt utftiras endast i ringa omfattning
Enligt en i b6rjan av hdsten ingAngen civerenskommelse med viigftireningen
skulle denna bl.a. rensa bort ogr6s frin torg och oar samt plantera nya tr?id pi
vissa av de stiillen dessa forsvunnit. Si har dock ej skett under inet, men vi har
f6tt 16fte om att arbetena skall utforas si snart marken Zir tjiinlig hiirfor under
instundande v6r.
C

entralantennanl Ziggnin gen

TV-utbudet har under iret omfattat 14kanaler. Kass6ren har tjdnstgjort som
kontaktman med servicefiiretaget Litas AB. Dessbiittre har vi forskonats fr6n
direkta haverier, men Litas har fitt rycka ut nigra ginger ft)r att sZitta igAng
slocknade kanaler. Diirutdver har Litas sttillt om de kanaler, som tidigare varit
analogatill digitala. - Styrelsen vill fortsatt awakta vad den nya tekniken kan
komma att innebiira frr oss och styrelsen har forsdkt att informera sig hiirom pi
olika siitt.
Ekonomi
Fdreningens ekonomi iir fortsatt god och i balans - se bilagda resultat-och
balansriikning. Allmiinna kostnadshdjningar inger dock viss oro bl.a. 6kar
kostnaderna fiir TV-riittigheterna vdsentligt. Vidare [r vi fortsatt sirbara vad
giiller ev. fel pi centralantennanliiggningen, som nu varit i bruk ca 15 6r. Bara ett
isknedslag i bygden kan ftirorsaka att vi tvingas tcimma hela reparationsfonden
hiirfor. Styrelsen foreslir, att i niistkommande 6rs budget avs?ittning i fonder sker
pi s[tt framg6r av till kallelsen bilagt budgetftirslag.
Pi grund av kostnadshdjningarna ftireslAr styrelsen, att irsavgiften hdjes med 300
kr for niista verksamhets6r till 1,8 kkr per fastighet.
Ovriga frigor

Hiirvid fogas en av styrelsen foreslagen underhillsplan ftir de niirmaste fem aren
(Bil.3).
Den gemensamma stegen f,Orvaras fortfarande utmed staketet mot Gyllerddsskogen till Sillgrdnd 5.

M6ll

ils Romander

Bil.

Bil.
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Stlzrelsens verksamhetsberiittelse for 61 2 002.

Styrelsen har under verksamhets6ret haft foljande sammansiittning:

\/

v
J

Ordforande:
Sekreterare:
Kasscir:
Suppleant:

Ulf Strandmark, Algriind

Revisor:

Cecilia Gullberg Mi.intzing, Sillgriind

14

Ingrid Eriksson, Garngriind 1l
Lennie Jansson, Algriind 3
Tove Stenberg, Gamgriind 15

51

Rev.suppl.:

Ulla Steen, Algriind

Valberedning:

Sture Jagaeus, Algriind l1 (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Gamgrand 12

1

Sammantrdden
Ordinarie forenings stdmma holl s stadgeenl igt 2002-03 -26.
Styrelsen har under iret haft tio protokollftirda sammantrdden, varav tvi per
capsulam.
Vid motet, dar 24 fastigheter var representerade d.v.s. Il3 av samtliga, bereddes
Mats Jacobsson tillfiille att informera om Molle Butiksforening och svara pi
frigor hiirom.

Forvaltnin gens omfattnin g
Foreningen lorvaltar en iLr I975 bildad gemensamhetsanliiggning omfattande
7.282 kvm mark samt en centralantennanliiggning for radio och television.
Den under itr 2001 uppkomna frigan om ev. utvidgning av samfliilligheten till att
ocks& omfatta de nio fastigheter Eksjohus avser att bygga och siilja norr om virt
omride har under verksamhetsiret gitt i sti. Eksjohus har uppgivit att de
iterkommer ndr de flesta fastisheter Zir silda.

sid.2
Agarbvten
Under 6ret har fem fastigheter bytt agare

- byt. inom familjen

medtages ej hiir.

Adress

Ny(.a) iigare

Krokgriind 2
Garngriind 19
Algriind 16
Sillgriind 1
Sillsriind 49

Fredrik Nordin
Gunilla EdvinssonZaar och Hikan Edvinsson
Christoffer Norrthon
Carina och Henrik Orv6n
Torsten Gunnar Johansson

Vi hiilsar

de nya medlemmarna viilkomna

till

foreningen!

Marken
Utciver sedvanligt underhill av vira gronomriden och gtngvagar har lekplatsen
under 6ret ffitt ny kliitterstiillning, di den gamlavar uttjiint. Snorcijning har
under vintern skett ettpar ginger. Skotseln av torg och ciar, som viigforeningen
svarar ftir, har blivit eftersatt. Den nya styrelsen i viigforeningen har efter upprepade pistotningar dock lovat biittring infor tr 2003.
entralantennanl ii g gnin gen
TV-utbudet har under Sret omfattat 13 kanaler, di franska TV 5 utgitt. En del
avbrott har dessviirre skett men inga direkta haverier. Vi iir uppmiirksammade pi
att anlaggningen pi grund av 6lder ndr som helst behover moderniseras. I vdntan
pi ny teknik och si liinge den fungerar tillfredsstiillande vill styrelsen tills vidare
avvakta i denna frhga.
Pi uppdrag av ftireg6ende irsmote har styrelsen utarbetat ett PM angiende
anliiggningen, programutbudet och drift skostnaderna. Promemorian, som
tillstiilldes samtliga medlemmar under april minad, sammanstiilldes efter det att
styrelsen haft ett sammantriiffande med Ingvar Lindgren hos virt serviceforetag
Litas AB. Medlemmarna fick mojlighet att yttra sig diirover. - Ett avtal har
omforhandlats di denna kanal overgitt frin analog till digital. I enlighet med
styrelsens forslag iir programutbudet t.v. detsamma som foregiende 6r.
C

Ekonomi
Ftireningens ekonomi iir fortsatt god och i balans - se bilagda resultat- och
balansr?ikning. Under ndstkommande 6r forestir inga extraordiniira kostnader
enligt styrelsens ftirmenande. En sidan dr exempelvis nedskiirning av Rosa
rugosa hiickarna, vilket enligt styrelsen bor ske forst till sommaren 61 2004.
Styrelsen foreslir, att irsavgift for hr 2003 uttages 1,6 kkr per fastighet d.v.s. en
siinkning med 200 kronor jiimfort med foregiende ir - se budgetforslaget.

sid.

3

Avgivna yttranden
Styrelsen har under 6ret avgivit tvi yttranden i markfrigor, som bercir samftilligheten. Vi har i likhet med fastighetsagama efter Viistra Bangatan avstyrkt
en av Tekniska forvaltningen fbreslagen flytning av itervinningsstationen till
Viistra Bangatan, ddr ett omride av den gamla banvallen var tiinkt hiirfor. Vi har
liimnat forslag till annan placering. Kommunen har under Sret ej fattatbeslut i
frigan. - Vidare har vi bestiimt avstyrkt den del av Oversiktsplan for Hoganiis
kommun 6p ZOOZ som upptog forslag till framtida bilparkering i den si kallade
Hiisthagen i direkt anslutning till virt omrides sodra griins utmed banvallen.
De niirmast berorda fastighetsagama avgav eget yttrande. Resultatet blev, att
kommunfullmiiktige under hosten antog planen efter det att bl.a. den aktuella
parkeringsplatsen lyfts ut ur forslaget.

Ovrigt
Hiirvid fogas en av styrelsen foreslagen underh6llsplan for de ndrmaste fem 6ren
(Bil. 3).
Den gemensamma stegen frrvaras fortfarande utmed staketet mot Gyllerodsskogen till Sillgriind 5. Den som linar stegen skall meddela detta genom lapp i
Gunnar Gustafssons brevlida mittemot pi Sillgriind 47.
Styrelsen har under 6ret till medlemmarna utarbetat och distribuerattvhcirkuliirskrivelser och en promemoria.
Pi forsok genomfiirdes midsommardagen en gemensam picknick pi Groningen.
Ca 40 vuxna och barn i alla ildrar deltog och alla dar nawarande var ense om att
aktiviteten borde upprepas kommande 6r.

Molle i februari 2003

(fuhew*
Ulf Strandmark

Bil.

Eriksson

hr"..--nnie Ja

on

Bil. 1

Gylleröds Samfällighetsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2003

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Suppleant:
Revisor:
Rev.suppl.:
Valberedning:

Ulf Strandmark, Ålgränd 14
Ingrid S. Eriksson, Garngränd 11
Lennie Jansson, Ålgränd 3
Tove Stenberg, Garngränd 15
--------------------------------Cecilia Gullberg Müntzing, Sillgränd 51
Ulla Steen, Ålgränd 1
Christer Nilsson, Ålgränd 8 (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Garngränd 12

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls
stadgeenligt 2003-03-25, då 26
fastigheter var representerade.
Styrelsen har under året haft fem
protokollförda sammanträden.
Förvaltningens omfattning
Föreningen förvaltar en år 1975
bildad gemensamhetsanläggning
omfattande 7.282 kvm mark samt en

centralantennanläggning för radio
och television.
Den under år 2001 uppkomna frågan
om ev. utvidgning av samfälligheten
till att också omfatta de nio fastigheter Eksjöhus avser att bygga och
sälja norr om vårt område har även
detta år legat still. Eksjöhus har uppgivit, att de återkommer när fler
fastigheter är sålda.

Under året har fyra fastigheter bytt ägare – byte inom familjen medtages ej här.
Adress
Krokgränd 16
Ålgränd 4
Ålgränd 7
Sillgränd 3

Ny(a) ägare
Cecilia o. Jean Odgaard
Maria Svensson o. Jonas Persson
Monica Giselson o. Anders Ericsson
Marika o. Hans Berggrund

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen!

Marken
Normalt underhåll har skett och snöröjning var nödvändig ett par gånger.
Skötselavtalet med Lennart ”Postis”
Svensson fortlöper
Skötseln av torg och öar, som vägföreningen svarar för, har fortsatt
blivit eftersatt. Efter påstötningar
skedde en inspektion med företrädare för vägföreningen under hösten, då nödvändiga åtgärder protokollfördes. Vägföreningen har
utlovat bättring under våren 2004.
Centralantennanläggningen
TV-utbudet har under året omfattat
14 kanaler. Ett fåtal avbrott har skett
men inga direkta haverier. Vi är uppmärksammade på att anläggningen
på grund av ålder när som helst behöver moderniseras. I väntan på ny
teknik och så länge den fungerar tillfredsställande vill styrelsen tills vidare avvakta i denna fråga. Programutbudet är tillsvidare detsamma som
föregående år.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god
och i balans – se bilagda resultatoch balansräkning (bil. 2). Under
detta år skall Rosa Rugosahäckarna
skäras ner, vilket innebär en extraordinär kostnad för oss.
Mölle i februari 2004
För Styrelsen

Styrelsen föreslår trots detta oförändrad årsavgift för år 2004 d.v.s.
1.600 kronor per fastighet – se budgetförslaget (bil. 3.)
Avgivna yttranden m.m.
Styrelsen har under året avgivit brev
till kommunen om behov av kompletterande vägskyltning vid Vita
Byn, som berör samfälligheten.
Styrelsen har under året till medlemmarna utarbetat och distribuerat en
cirkulärskrivelse och en promemoria
– den senare vad gäller ändrad utdebitering av vägavgifter i byn.
Övrigt
Härvid fogas en av styrelsen föreslagen underhållsplan för de närmaste
fem åren (bil. 4).
Den gemensamma stegen förvaras
fortfarande utmed staketet mot
Gyllerödsskogen till Sillgränd 5. Den
som lånar stegen skall meddela detta
genom lapp i Gunnar Gustafssons
brevlåda mittemot på Sillgränd 47.
I likhet med föregående år genomfördes midsommardagen en gemensam picknick på Gröningen. Ca 40
vuxna och barn i alla åldrar deltog i
soligt sommarväder och alla var nöjda och glada med arrangemanget.

Bil. 1

Gylleröds Samfällighetsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Suppleant:
Revisor:
Rev.suppl.:
Valberedning:

Elisabeth Axdorph, Krokgränd 10
Ingrid S. Eriksson, Garngränd 11
Lennie Jansson, Ålgränd 3
Tove Stenberg, Garngränd 15
--------------------------------Cecilia Gullberg Müntzing, Sillgränd 51
Ulla Steen, Ålgränd 1
Christer Nilsson, Ålgränd 8 (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Garngränd 12

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls stadgeenligt 2004-03-28, då 28 fastigheter var
representerade.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.
Förvaltningens omfattning
Föreningen förvaltar en år 1975 bildad gemensamhetsanläggning omfattande 7.282 kvm
mark samt en centralantennanläggning för radio och television.
Nya fastighetsägare
Under året har en fastighet bytt ägare
(Ägandeförändringar inom familjen medtages ej här)
Adress
Garngränd 19

Ny(a) ägare
Maria och Håkan Ulfgard

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till föreningen!
Områdets skötsel
En ny lekställning på lekplatsen mellan Ålgränd och Sillgränd har iordningställts.
De vita rören vid entrén från bangården och vid entrén vid Silltorget har målats.
Tillsammans med Christer Nilsson, representant för Mölle Vägförening och Ulf Strandmark,
tidigare ordförande i Gylleröds samfällighetsförening har ordföranden, Lisa Axdorph
inspekterat området. Träd behöver bytas ut på några av öarna. Vägföreningen är vidtalad
Vägföreningen ansvarar även för att stigen mellan Silltorget och banvallen hålls öppen.
Almsjuka konstaterades på två almar vi Gröningens södra kant. Leif Jacobsson, Höganäs
kommun och ordföranden i Mölle Vägförening Håkan Göthe tillfrågades och godkände att
almarna togs ner, vilket har gjorts. Sten Jonsson, Höganäs ombesörjer också efter
trädfällningen att allt virke och ris tas bort och detta i samarbete med Lennart Svensson.
Vägsalt finns att hämta hos Christer Nilsson. Det har dock varit svårt att hålla gångstigarna
fria från is denna vinter och vi har bett Lennart Svensson om extra hjälp för detta.
Synpunkter på områdets skötsel har uppkommit under året. Styrelsen arbetar med frågan.
Centralantennanläggningen
TV-utbudet har under året omfattat 14 kanaler.

Vi erhöll digitala sändningar på TV3 och TV5. Vi köpte också in en grundmodul för framtida
digital övergång av andra kanaler. Meningen är att hela det digitala nätet ska vara utbyggt
2006.
Anläggningen drabbades av två mycket kraftiga stormar, vilket har gjort att flera kanaler har
varit mycket utsatta.
Första gången kunde reparatören inte komma upp i masten och justera antennerna igen,
som hade ändrat kurs, eftersom det blåste så kraftigt. Detta fördröjde den reparationen.
Andra gången under början av 2005 bröts masten av och har gjort att de danska kanalerna
fortfarande är ur bruk då reparatören inte kunnat laga masten då den kräver en lift, och det
har inte varit framkomligt p.g.a. för mycket snö.
Brev har skickats ut till alla hushåll vid två tillfällen om ovanstående.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är för verksamheten godtagbar, dock kan visst tillskott behöva ske för
digitalisering av TV-anläggningen inom närmaste åren.
– se bilagda resultat- och balansräkning (bil. 2).
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för år 2005 d.v.s. 1.600 kronor per fastighet alternativt
en ändrad avgift om 1.800 för att påskynda övergången till digital teknik på TV1,TV2 samt
TV4.
– se budgetförslaget (bil. 3.)
Övrigt
Härvid fogas en av styrelsen föreslagen underhållsplan för de närmaste fyra åren (bil. 4).
Ändringsanmälan har gjorts hos Lantmäteriet för den nya styrelsen.
Julbrev med aktuell information skickades till alla hushåll.
Den gemensamma stegen förvaras fortfarande utmed staketet mot Gyllerödsskogen till
Sillgränd 5. Den som lånar stegen skall meddela detta genom lapp i Gunnar Gustafssons
brevlåda mittemot på Sillgränd 47.
Årets gemensamma picknick på Gröningen på midsommardagen fick dessvärre ställas in
p.g.a. det dåliga vädret. Det fanns önskan om att den skulle genomföras senare men vädret
blev inte så bra att lusten kom tillbaka för att anordna denna.

Mölle i februari 2005
För Styrelsen

Elisabeth Axdorph

Ingrid Eriksson

Lennie Jansson

Bil.

I

GYLLER6DS sAM FALLIG HETST6neNI NG

Styrelsens verksamhetsberdttelse

fiir ir

2OO5

Styrclsen har under ver*samhetsiret haft fiillande samrnansittnlng:
Ordfdrande:
Sekreterare:

Elisabeth Axdorph, Krokgrilnd l0
Ingrid S. Eriksson, Garngriind I I

Kasscin

Lennie Jansson, Algrdnd 3

Suppleant:

Mona Nordin, Krokgrind 2

Revisor:
Rev.suppl.:

Cecilia Gullberg Miintzing, Sillgrind 5 |

Valberedning:

Christer Nilsson, Algriind 8 (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Garngrdnd l2

Ulla Steen,

Algrind

I

Sammantrlden
Ordinarie f<ireningsstdmma h6lls stadgeenligt 2005-03-20,
Styrelsen har under

lret

di l9 fastigheter var representerade.

haft sex protokollltirda sammantriden.

Fiirryaltningens omfattnlng
F6reningen f6rvalar en

ir

1975 bildad gemensamhetsanlig$ing omfattande 7.282 kvm mark samt en

centralantennanlfittning f6r radio och television.

Nya lastlghetsigarc
Under iret har foljande fastigheter bytt igare
(Mindre iigandefiirindringar inom familien uppges inte hdr)

Adress

Ny(a) iiSare

Garngrind l0
{grind 12
Algrdnd 4

John Liung

Gunilla H6gbom
Carina Persson & Frederic Tflckstriim

Vi hilsar de nya medlemmarna vilkomna till f6reningen!

Omr*dets skiitsel
Anbud togs in tillsammans med vf,gf<ireningen och Vita byn f6r skdtsel av vira gr6na ytor och
sn6rciiningen.
Styrelsen beslutade att tills vidare behilla Lennart Svensson som entrepren<ir f6r allt utom
sn6r<ijn ngen som skots av vigforen ngen s entrePrencir Farm artidnst'
i

i

Styrelsen har brevledes anmodat fastigheten Sillgriind 3 | att flterstilla den bornagna hiicken som
grdnsade tillgroningen och var planterad pi kommunens mark

Det

ir angeliget

att bibehilla omridets karaktir.

En anslagsavla kommer

att sittas upp nedanftir HAven dfir information som riir foreningens

medlemmar kommer att anslfls.
Vdgsalt finns

att hima hos Christer Nilsson.

Gentralantennanliggni n gen
TV-utbudet har under iret omhttat l4 kanaler.
Vi erhcill digitala stndningar pi TVl, TV2 och TV4.
Anliggningen drabbades av Gudrun, och det fciranledde byte av antenner och diverse reparationer.
Nu dr TVl, TV2, TV3, TV4, Kanal 5, Discovery, CNN, Eurosport utrustade f6r digital mottagning.
Styrelsen bevakar uwecklingen fdr iterstiende kanaler.
Danska kanalerna DRI och TV2 stir nist pi tur, men vi awaktar danskt beslut om hur distributionen
skall fungera frin 2007 och framit.

Anbudsforfrigan avseende service och underhill pi centralantennanliiggningen skickades till sju olika
fciretag i regionen. Resultatet blev att flertalet tyckte anldggningen var fcir stor och ansig sig inte ha
kapacitet f<ir denna t),p av anliggning.
Serviceavtal med avtalad instSllelsetid skulle bli mycket dyrt.
Styrelsen besl<it att behilla nuvarande leverantcir Litas tills vidare di vi genom iren inte kunnat se att
debiterade kostnader varit oskiliga. Fcirhoppningsvis skall den nya tekniken gora att avbrotten
minimeras iframtiden.

Ekonoml
F6reningens ekonomi dr f<ir verksamheten godtagbar.
Investeringar har gjorts i TV-anliggningen.

6vrlgt
Hdrvid fogas en av styrelsen f<ireslagen underhillsplan for de ndrmaste

fra iren

(bil. 4).

Andringsanmilan har gjorts hos Lantmdteriet for den nya styrelsen.
Julbrev med aktuell information skickades till alla hushill.
Den gemensamma stegen fcirvaras fortfarande utmed staketet mot Gyllerodsskogen till Sillgrind 5.
Den som linar stegen skall meddela detta genom lapp i Gunnar Gustafssons brevlida mittemot pa
Sillgriind 47.

Arets gemensamma picknick pi Gr<iningen pi midsommardagen fick dessvirre stellas in p.g.a. det
diliga viidret. Det fanns onskan om att den skulle genomfciras senare men vddret blev inte si bra att
lusten kom tillbaka for att anordna denna.

M6lle ifebruari 2006
F<ir Styrelsen
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Elisabeth Axdorph

Ingrid Eriksson

0m
Lennie Jansson

