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Styrelsen har under verlcsamhctsiret haft fiilf ande sammansittnlng:
Krokgrind l0

Ordforande:

Elisabeth Axdorph,

Sekreterare:
Kasson
Suppleanr

Mona Nordin, Krokgrdnd 2
Lennie Jansson, Algrind 3
Sven Stedt, Krokgriind I

Revisor:
Rev.suppl.:

Cecilia Gullberg Miinaing Sillgrind 5 |
Ulla Steen, Agriind I

Valberedning

Christer Nilsson, Atg.ana I (sammankallande)
Anna-Greta Svensson, Garngriind | 2

Sammantriden
Ordinarie foreningssuimma holls stadgeenligt 2006-03- | 9, di 23 hstigheter och 26 personer var
representerade.
Styrelsen har under

iret

haft fum protokollforda sammantriden. Dessutom har styrelsen haft
i samband med midsommarpicknicken, kriiftkalaset, julens f<ireningsbrev och infor irsmotet

fra

moten

Ftirvaltnlngens omfattnlng
Foreningen forvalar en
centralanten nan iggn ing
I

ir

1975 bildad gemensamhetsanliiggring omhttande 7.282 kvm mark samt en
rad io och televi sion.

ftir

Nya fastlghe$e8are
Under iret har fdljande fastigheter byn igare
(Mindre iigandefciriindringar inom familjen uppges inte hiir)

Adress
Sillgrdnd 6
Sillgrind 45
Sillgrdnd 43
Garngrind l3
Algrind 12
Algrind 7

Ny(a) igare
Sofia Andersson & Kristofer Hikansson

Leif Houghton
Jan-Olov Urban Petr6n & Martina Petr6n
Bi<irn, Jennifer, Gosa Jan Christer & Ragna Wallentin
Elisabeth & Claes Rimmerfeldt
Hilde Myrberg & Johan Stilhammar

Vi hilsar de nya medlemmarna vilkomna till fcireningen!

Omriidets skiitsel
Lennart Svensson sade upp sitt avtal med samfilligheten den 27 december.
Konakt har tagits med Farmanlinst genom Christer Nilssons forsorg f<ir mote och upphandling.
De tre binkar som finns vid den nuvarande lekplatsen och vid den tidigare har renoverats och milats.
Anslagstavla har satts upp mitt emot Hiven. Den ska vara till fcir Gyllerods SamfSllighec
Vigrsalt finns

att hima hos Christer Nilsson.

Centralantennanliggnlngen
TV-utbudet har under iret omfattat l4 kanaler.
Under sommarminaderna drabbades mottagningen av de digitalt marksdnda kanalerna (SVTl, SVT2 och
TV 4) av storningar. Detta upptridde frimst sena, varma sommarkvdllar.
Vid kontakter med Teracom som ansvarar for utsindningarna och vir teknikleverantiir Litas, si kunde vi
konstatera att den delade meningen om orsaken till storningarna dr att teckning for de digitala
marksdnda kanalerna inte dr fullgott i Molle och dven pi andra platser i Sverige. Detta i kombination med
atmosfiriska storningar resulterade i stora problem.
Teracom awaktar den fortsatta utbyggnadens effekter innan eventuella extra insatser gcirs.
Foreningen stir nu i valet mellan att awakta eller investera i utrustning for mottagning via satellic
Under vintern uppstod dessutom flera andra mindre fel pi utrustningen. En av parabolerna byttes ut mot
en mindre och modernare som dessutom inte samlar snti.

Ekonoml
Foreningens ekenomi dr for verksamheten godtagbar.
Kostnaderna for markskotsel hamnade under budgeg emedan kostnaderna for TV-anldggningen
hamnade utanfor budget pi grund av reparationer och problemen med mottagningen av de digitala
marksinda kanalerna. lnvesteringar i form av ny parabol har ocksi gjorts i TV-anliggningen.

6vrlgt
Hirvid fogas en av st),relsen foreslagen underhillsplan for de nirmaste frra iren (bil. 3).
Andringsanmdlan har gjorts hos Lantmdteriet for den nya styrelsen.
Den gemensamma steten fiirvaras fortfarande utmed staketet mot Gyllerodsskogen till Sillgrind 5.
En stegfot till stegen har inkopts for att oka sikerheten.
Den som linar stegen skall meddela detta genom lapp i Gunnar Gustafssons brevlida mittemot pi

Sillgrind 47.
Den irliga midsommardagspickniken kunde intligen bli av efter att vi under
wungna att srilla in den p.g.a. det bedrovliga vddret.

wi ir

dessforinnan blivit

I augusti avnjot vi som var pi plats kriftor i grongrdset. Vi ser fram emot minga fler deltagare nista
aa krdftkalaset ocksi blir en tradition.

Julbrev med aktuell information skickades ut

ir si

till alla hushill och sattes upp pa anslagstavlan.

Molle ifebruari 2007
For Styrelsen
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Styrelsen har under verksamhetsiret haft fiilfande sammansdttning

Ordforande:
Sekreterare:
Kassor:
Suppleanc

Elisabeth Axdorph, Krokgriind l0

Revisor:
Rev.suppl.:

Cecilia Gullberg Mtintzing, Sillgriind

Valberedning:

Christer Nilsson, Algriind 8 (sammankallande)
Ronny Klang, Garngrdnd 2

Mona Nordin, Krokgrind 2
Lennie Jansson, Algriind 3
Sven Stedt, Krokgriind I

Ulla Steen,

Algrind

5

|

I

Sammantrdden
Ordinarie foreningsstdmma holls stadgeenligt 2007-03-25,

di 28 fastigheter och 3 |

personer var

representerade.
Styrelsen har under iret haft fem protokollforda sammantrdden. Dessutom har styrelsen haft fyra mcjten
i samband med midsommarpicknicken, krdftkalaset, julens foreningsbrev och infor irsmotet.

Ftirvaltningens omfattning
Foreningen forvaltar en
centralantennanldggning

ir

975 bildad gemensamhetsanldggning omfattand e 7 .282 kvm mark samt en
for radio och television.
t

Nya fastighetsigare
Under iret har foliande fastigheter bytt dgare
(Mindre iigandeforiindringar inom familien uPPges inte hiir)

Adress
Krokgrdnd
Krokgriind
Sillgriind

I

12
I

Ny(a) dgare
Cecilia Kallin-af Ekenstam & Patric af Ekenstam
Gerd Romeling-Stromberg & Hanserik Romeling
Emma & Henrik Cosmo

Vi hilsar de nya medlemmarna vdlkomna till foreningen!

Omridets skiitsel
Foreningens mark skots enligt avtal med Farmartjinst.
Gungorna

pi lekplatsen

Vdgsalt finns

har under

iret

bytts ut.

att hiimta hos Christer Nilsson pi Algriind

8.

Centralantennanliggn in gen
TV-utbudet har under iret omfattat l0

kanaler'
Overyingen till digitala marksdnda kanaler har varit ett stoft problem for vissa regioner, och dven Molle
dr drabbat. Forberedelser gjordes under sommaren for att om nodvdndigt overgi till mottagning via
satellit av TVI & TV2. Dock behovde denna inte tas i bruk forrin under hosten.
Foreningen disponerar utan stiirre kostnad tills vidare av vir TV-serviceleverant6r Litas, digitala
mottagare for TV | & TV2 i awaktan pi vilka itgiirder som gors av Terracom i regionen.
Gors inget pi regional nivi, si fir investering goras i dessa mottagare.
Styrelsen uppmanar de medlemmar som har onskningar och tankar om framtiden for tv-anliggningen
och dess utbud, att gi samman och inlimna Semensamt forslag till styrelsen

Ekonomi
Foreningens ekonomi dr for verksamheten godtagbar.
Kostnaderna for markskotsel hamnade under budget, medan kostnaderna for TV-rdaigheter gick over
budget. Anledningen dr dels prishojningar samt kostnad for programkort for satellitmottagning av SVT I

&

sw2.

6vrigt

Hiirvid fogas en av styrelsen foreslagen verksamhets- & underhillsplan for de ndrmaste fyra iren (bil. 3).

Den gemensamma stegen forvaras 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.
Den irliga midsommardagspickniken kunde iterigen bli av trots allt.
I augusti avnjot vi som var pi plats, kriftor i "glashuset". Vi ser fram emot, minga fler deltagare ndsta
si att kriiftkalaset fortsdtter vara en tradition. Speciellt tack till Gunilla Klang.
Julbrev med aktuell information skickades ut till alla hushill och sattes upp pa anslagstavlan.

Molle ifebruari 2008
For Styrelsen
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Styrelsen har under verksamhetsiiret haft fiiljande sammansflttning:

Ordforande:

Lars-Peter Jonsson, Algrind 9

Sekreterare:
Kass<in

Mona Nordin, Krokgrind 2
Lennie Jansson, Algriind 3

Suppleant:

Sven Stedt,

Revison

Cecilia Gullberg Miintzing Sillgrind

Rev.suppl.:

Ulla Steen,

Valberedning

Christer Nilsson, Algrana 8 (sammankallande)
Ronny Klang Garngrind 2

Krokgrind

Algrind

I

5

|

I

Sammantrflden
Ordinarie foreningsstdmma holls stadgeenligt 2008-03representerade.
Styrelsen har under

|6,

di 26 fastigheter och 32 personer var

iret

haft fem protokollforda sammantriden. Dessutom har styrelsen haft fyra moten
i samband med midsommarpicknicken, krdftkalaseq julens foreningsbrev och infor irsmotet-

Ftirwaltn ingens omfattn ing
Foreningen forvalar en ir 1975 bildad gemensamhetsanldggning omfattande7.282 kvm mark samt en
centralantennanlSggning for radio och television.

Nya fastlghetsegare
Under iret har foliande hstigheter bpt dgre
(Mindre igandeforiindringar inom familjen uppges inte hiir)

Alg.ana

I

Garngrind l4

Ny(a) igare
[ars-Erik Johansson
Gunilla Carlsten & Hans Kvantenberg

Vi hilsar de n1a medlemmarna viilkomna tillforeningen!

Omridets skiitsel
Foreningens mark skots enligt avtal med Farmartjinst.
Viigsalt finns aft hiimta hos Christer Nilsson

pi Agrana

e.

Gentralantennanliggningen
TV-utbudet har under iret omfattat l2

kanaler.
Investeringar i form av teknisk uppgradering av w-motatning har gjorts under

iret.

Styrelsen uppmanar de medlemmar som har onskningar och ankar om framtiden fcir w-anliiggningen
gi samman och inlimna gemensamt forslag till styrelsen.

och dess utbud, att

Ekonomi
Foreningens ekonomi ir for verksamheten god.
Kostnaderna f<ir markskotsel hamnade under budgec Investering i form av teknisk upgradering
mottagning av fler kanaler har gions.

for
*!

6vrigt
Bifogat finns en av styrelsen foreslagen verksamhets- & underhillsplan

\./

fdr de nirmaste tre iren (bil. 3).

Den gemensamma stegen forvaras fordarande utmd staketet mot Gyllerodsskogen till Sillgrind 5.
Den som linar stegen skall meddela deta tenom lapp i Gunnar Gustafssons brevlida mittemot
Sillgrind 47.

pi

Den irliga midsommardagspicknicken kunde iterigen bli av titt allas glddje.
I augusti avnjoa kriiftor pi groningen. Vi hoppas pi fler delt4gare nista ir
vara en

tradition.

Julbrev med aktuell information skickades ut till alla hushill och sattes upp

si att kiiftkalaset fortsdtter

pi

anslagstavlan.

Molle ifebruari 2008
For Styrelsen
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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 gemensamma 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 medlemmar deltog i picknicken på Gröningen. Den traditionella kräftskivan hölls den 28 augusti; omkring femton personer var med.
3. Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi. Det egna kapitalet uppgick vid
årsskiftet till cirka 93 000 kronor. Resultatet för 2009 blev ett
överskott på cirka 17 000 kronor, vilket var cirka 13 000 kronor
bättre än planerat. Det var framför allt kostnaderna för markskötseln som blev lägre än väntat.
För 2009 betalade varje medlem 2 000 kronor till samfällighetsföreningen. 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 tvanläggningen 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.
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Kostnaden för fiberombyggnaden är beräknad till cirka 1 750 000
kronor. Investeringen ska lånefinansieras i sin helhet. Den beräknas medföra en årlig kostnad för ränta och amortering på i genomsnitt 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 webbplatsen. 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 Farmartjänst 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 underhållas 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 styrelsemöte 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 föreningsmedlemmar.

I juli förra året skrev byföreningen, vägförening och Gylleröds
samfällighetsförening ett brev till kommunen om belysningen
vid infarten till Mölle. Bakgrunden vara att kommunen planerade att ta bort belysningstolparna; vägen skulle alltså bli mörklagd. 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

