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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

I NG

S

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
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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

sid
GYLLERODS
SAMFALLIG HETSF6 REN I NC
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Styrelsens berHttelse

fiir verksamhetsSret
*4ffil-.^ ^. t
t16b/u

'

Styrelse och revisorer

,

Sedan stdmman

.A,
'

Valborg Billow
Ronny K lang
Ingatisa Jaqaeus

Christer

i mars fiirra Sret har styretsen sett ut

Nilsson

Algriind 8
Sillgrlind 17

2
11

GarngrHnd

Atgrlind

s3 her:

ordfiirande
kassiir
sekreterare
suppteant

Ordfiiranden och kassiiren har tecknat firman tillsammans.

Cecilia Gullberg-Miintzing, Sitlgr?ind 51, har reviderat v8ra rHkenskaper.
Fiireningen^har stadgeenligt hellit en ordinarie stHmma (1986-03-19) och styretsen
har haft tv3 protokollfiirda sammantriiden. Dessemeltan har styrelsens ledamiiter
haft informella kontakter fiir att liisa akuta problem.

Fiirvaltning
Fiireningens verksamhet styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om fiirvaltning av samf5lligheter. Fastighetsbildningsmyndigheten och lHnsstyrelsens lantmHterienhet har stBtt
titl tjHnst med r3d ang8ende tolkning av denna lag.
Samf?i

IIi

ghetens omfattning

Denna lir ofdriindrad sedan bitdandet: 7.282

fiir ljudradio och television.

m2 mark samt en centralantennanlHggning

Av marken utgiires 587 m2 av lekptatser med sandtidor och lekredskap 900 m2 av
buskage, 4.270 m2 av grdsmattor samt 1.525 m2 av asfaltbelagda ytor i form av planer
runt lekptatserna med gSng- och cykelstigar inom omr8det.

Allt detta

'

iigs

till

lika delar av fiireningens 73 medlemmar.

Skiitseln av samfHllighetens mark
Den fortt6pande skiitseln av markytorna har liksom tidigare 5r p3 entreprenad handhafts
av Gatukontorets parkfiirvaltning i Hd,qan:is kommun.

Skiitsel av centralantennanlEggningen

Alltsedan fiireningen iivertog centralanlliggningen har den kontinuerliga skiitseln ombestirjts
av leverantiirens ombud i Matmii, firma Antenn Electric - p5 qrunclval av servicekontrakt.
Den omfattar en iiversyn per 3r. DHrutiiver har firman fiirbundit sig att vid dHremellan
eventuellt uppkomna fel snarast miijligt rycka ut.

sid 2 (2)
VIKTIGT ATT KOMMA IHAG
Om Du misst6nker att fel uppst8tt p3 centralantennen, fr8ga dl grannarna i samma
grHnd (pB samma antennstinga), om de har samma fet. Om de har det, anmHl d3 felet
till n3gon av styretsens medtemmar.
Om n3gon sjiilv rekvirerar service fiir centralantennen, men felet visar sig tigga inom
den egna fastigheten, f3r den som rekvirerat servicen sjHlv betala samtliga k-oltnader
fiir utryckningen fr8n Matmii.

Ansvars- och maskinfiirs5kring har tecknats

fiir

centralantennanlSggningen.

EKONOMI
Fiireningens ekonomi framg8r av efterfiiliande uppstiillning.
tnkasseringen av Srsavgifterna gick i stori sett bra.
Tack alla medlemmar!

Fiirfallodagen

fiir Srsavgiften

1987 btir som vanlig den 30 maj.

Fiiljande gHller betriiffande betalning av Srsavgiften:

l"'"'"'"'lf"'

il[:::"' : il*ilili ri:

+ ndrvnnssk.s,nad

STEGEN

Infiir vSrens underhStlsarbeten
grHnd 2.

vilt vi meddeta att stegen finns hos Ronny Klang, Garn-

Owigt

-

'

-

lnkiip av skrivmaskin har ej skett under 1986; tas upp igen under 1987.
Avflyttande fastighetsHgare skall meddela styrelsen nlir fiirsliljning sker.
OStigt skiitta tekptatser. Fakturan reducerad med 2.716:-. Battring har tovats av
Gatukontoret. I v8r kommer vi att hjiitpas 3t fi;r att frHscha upp vSra lekplatser.
CentrallantennfHstet; Stgara besttiltd hos Anders Weltberg AB; skatl Stgerdas under
v3ren.
Danmarksmottagning; Antenn Electric h8ller pB att kolla upp vad som kommer
att g6lla och lHmnar kostnadsfdrslag fdr mottagning av Danmark I och 2.
Nuvarande styrelsemedlemmar kommer inte att driva frSgan om ev instaltation
av parabolantenn vidare. Styrelsen avser att redovisa sina synpunkter p3 Srsmiitet.

sid 1
GYLLER6DS
SAMFALLTG HETSF6RENING
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Styrelsens ber6ttelse
fdr verksamhetsSret

lo8&

i-487,.z

/Afi

Stlnelse och revisorer
Sedan stHmman

i mars fdrra Sret har styrelsen sett ut st her:

Christer Nilsson
Valborg Billow
Ronny Klang
Ingalisa Jagaeus

8
17
GarngrHnd 2
Algrlind 11

AlgrHnd

ordfdrande

Sillgriind

kassdr

sekreterare
suppleant

Ordfdranden och kassiiren har tecknat firman tillsammans.

Cecilia Gullberg-Mtlntzing, Sittgrlind

!il,

har reviderat v8ra rHkenskaper.

F6reningen har stadgeenligt hellit en crdinarie stlimma (1987-03-30) och styrelsen
har haft ett protokollfiirt sammantrHdr;. Dessemellan har styrelsens ledamdter
haft informella kontakter f6r att l6sa ,akuta problem.

Fdrvaltning
Fiireningens verksamhet styrs av en tvingande lag, SFL, lagen om fdrvaltning av samfEilligheter. Fastighetsbildningsmyndightrten och llinsstyrelsens lantm6terienhet har stitt
till tiiinst med r8d ang8ende totkning av denna lag.
Samf3

II

ighetens omfattning

Denna ?ir of6rEndrad sedan bildandet: 7.282 m2 mark samt en centratantennantfiggning
f6r ljudradio och television.

Av marken utgiires 587 m2 av tekplatser med sandlSdor och lekredskap 900 m2 av
buskage, 4.270 m2 av grHsmattor samt 1.525 m2 av asfaltbelagda ytor i form av
ptaner runt lekplatserna med gSng- och cykelstigar inom omr8det.

Allt detta iiges till lika delar av fdreningens

73 medlemmar.

Skdtseln av samf5llighetens mark
Den fortl6pande sk6tseln av markytorna har liksom tidigare
av Gatukontorets parkfdrvaltning i Hiiganiis kommun.

tr pt entreprenad

handhafts

Sk6tsel av centralantennanlHggningen

Alltsedan f6reningen dvertog centralarrtennanltiggningen har den kontinuerliga skiitseln
ombesdrjts av teverant6rens ombud i rtalm6, firma Antenn Electric - p3 grundvat av servicekontrakt. Den omfattar en iiversyn pe:' 5r. DHrutdver har firman fdrbundit sig att vid
ddremellan eventuellt uppkomna fel $',arast miijligt rycka ut.

sid 2

(2)

VIKTIGT ATT KOMMA IHAG
Om Du misstlinker att fel uppstitt p3 centralantennen, fr8ga d3 grannarna i samma
gr?ind (p3 samma antennstinga), om de har samma fel. Om de har det, anm5t Oi fetet
till n3gon av styrelsens medlemmar.
Om nSgon sjlitv rekvirerar service f6r c'-'ntralantennen, men fetet visar sig tigga inom
den egna fastigheten, f8r den som rekvirerat servicen si5lv betala samtliga kostnader

fiir utryckningen fr8n Malm6.

Ansvars- och maskinfiirsiikring har tecknats fdr centralantennanlSggningen.
EKONOMI
Fdreningens ekonomi framgSr av efterfdtjande uppstlitlning.
tnkasseringen av Srsavgifterna gick i stort sett bra.
Tack alla medlemmar!

Fdrfallodagen f6r Srsavgiften 1988 btir som vanligt den 30 maj.
F6ljande gliller betriiffande betalning av Srsavgiften:

Betalning sker fiire 30 mai

rr
rr
rr

rr
rr
rr

i juni
i juli

dHrefter

=
=
=
=

Srsavgift

Srsavgift + 50:Srsavgift + 100:Srsavgift + 100:- + indrivningskostnad

STEGEN

tnfiir vSrens underhSllsarbeten vill vi meddela att stegen finns hos Ronny Klang,
Garngndnd 2.

UPPDATERING AV CENTRALANTENN

+ NY MAST KOSTAR

CA 650001-. FINANSIERING AV DETTA DTSKUTERAS PA

Ansm6rer.

MALNINGSARBETET

pA LEKPLATSERNA BLEV KLART

FJOL. ETT STORT TACK TILL DE IO FAMILJERNA

srAlloe

I

SOM

uPP.

UNDER 1988 ANLITAR

VI

KOMMUNEN ENBENT T6N

vrnreRvAcuAlt-tttttc ocu cnAsrLrppNrNG (6.245r-)
MOT NORMALT (25OOO:.). VI HOPPAS PA STOR ANSLUTNING
vtD KLtppNtNG Av vtLDRosoR ocH DyL UNDER Aner.

vAl ru6rr pA AnsuOrET.
STYRELSEN

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Verksamhetsberättelsen för 1988 saknas.

GYLLER6DS
SAMFALLIG HETSF6 REN I N G

Stvrelsens berlitte lse
fiii verksamhetsSret
1989

sid 1

(2)

Styrelse och revisorer
Sedan stHmman i mars

Nils Olsson
Valborg Billow
Christer Nilsson
Ingalisa Jagaeus

fiirra Sret har styretsen sett ut s3 h:ir:
SillgrHnd 4l

ordfdrande

Sillgrlind 17
Algr5nd 8
Algr!ind 11

sekreterare
suppleant

kass6r

Ordfdranden och kassiiren har tecknat firman tillsammans.

Cecilia Gullberg-Mi.intzing, Siltgr?ind 51, har reviderat v5ra rHkenskaper.
Fiireningen har stadgeentigt hSllit en ordinarie stHmma (tggg-Og-24) och styrelsen
har haft ett protokollfiirt sammantrHde. Dessemellan har styrelsens ledamdter haft
informella kontakter fiir att liisa akuta problem.
F6rvaltning
Fiireningens verksamhet styrs av en tvingande l"g, SFL, lagen om fiirvaltning av
samfHlligheter. Fastighetsbildningsmyndigheten och lHnsstyrelsens lantmHterienhet
har stStt till tj5nst med r8d angSende tolkning av denna lag.
Samfii I I ighetens omfattning

Denna lir ofiir5ndrad sedan bildandet: 7.282
fiir ljudradio och television.

m2 mark samt en centralantennanl5ggning

Av marken utgiires 587 m2 av tekplatser med sandlSdor och lekredskap 900 m2 av
buskage, 4.270 m2 av grHsmattor samt 1.525 m2 av asfaltbetagda ytor i form av planer
runt lekplatserna med gSng- och cykelstigar inom omrSdet. Allt detta dges till lika
delar av fiireningens 73 medlemmar.
Sk6tseln av samf5llighetens mark

VintervlighSllning och griisktippning har p3 entreprenad handhafts av Gatukontorets
parkfiirviltning -i Hiiganlis kommun. Stiidning och ogr6srensning p3 Ut a lekplatser
har utfiirts i egen regi.
Sk?itsel av centralantennanlHggningen

Alltsedan fiireningen iivertog centralantennanlHggningen har den kontinuerliga skiitseln
ombesdrjts av leverantiirens ombud i Malmii, firma Antenn Electric - pE grundval
av servicekontrakt. Den omfattar en dversyn per 3r. DHrutdver har firman fiirbundit
sig att vid ddremellan eventuellt uppkomna fel snarast miijligt rycka ut.
Under Sret har anlHggningen ftirbiittrats genom ny fiirfiirstHrkare, ny antenn fiir TV
2 och ftir Danmark 1 och 2. Vidare har installerats 8 st bredbandsfdrst5rkare samt
2 st stamfiirdelare och 1 st nHtaggregat med matningsdon. Omvandlare och effektsteg
fiir Danmark 2. Fastsattning och mindre renovering dV trt€lst.

sid 2

(2)

D3 Aet tydligen p3 vissa hStl finns en oklarhet om instlillningen av Danmarks TV
program 2, lHmnar vi hlir ett fiirtydligande fdr alla program.
Sverige program 1 tas in p3 kanal 9 och program 2 p3 kanal 7.
Danmark program 1 tas in p5 kanal 4 och program 2 pd kanal 2.
ParabolfrSgan har fiirts framSt genom kontakter med Lantmdteriet, Konsumentverket
och HiigstJ Domstolen. Alla medlemmar har under v8ren p3 ett frSgeformulHr kunnat
l6mna sin definitiva instiillning till parabolantenn. Redovisning i dessa Srenden lHmnas
vid Srsmiitet.
Masten tilt centralantennanl5ggningen skadades vid stormdagarna i mars. F6rsiikringsbolaqet Skandia har besiktiqat och vill i fiirsta hand hHvda, att skadan orsakats av
SlOei och fiirstitning. Arbet! p5g8r med att sHtta upp ny mast och f6rst d3 kan konditionen pi Oen gamla mastens markfHste konstateras och Skandias ansvar avgiiras.
Ny mast behiivs under alla omstHndigheter.
VIKTIGT ATT KOMMA IHAG
Om Du misstHnker att fel uppstStt p5 centratantennen, frSga d3 grannarna i samma
grlind (pi samma antennstinga), om de har samma fel. Om de har det, anmdl d5 relet
tilt nSgon av styrelsens medlemmar.
Om nSgon sjiilv rekvirerar service f6r centralantennen, men felet visar sig ligga inom
den egna fastigheten, f8r den som rekvirerat servicen sj?ilv betala samtliga kostnader
fiir utryckningen fr8n Matmii.
Ansvars- och maskinfiirs?ikring har tecknats

fiir centralantennanlHggningen.

EKONOMI

Fiireningens ekonomi framg3r av efterfiiljande uppstHltning. Inkasseringen av Srsavgifterna gick i stort sett bra. Tack alta medlemmar!
Fiirfaltodagen

fiir

Srsavgiften 1989 blir som vanligt den 30 mai.

Fiiljande glilter betriiffande betatning av Srsavgiften:

GYLLER6DS
SAMFALLIG H ETSFfi

Styrelsens berHttelse
fiir verksamhetsSret

RE N ING

1989

sid 1

(2)

Sty'else och revisorer
Sedan stemman

i mars fiirra Sret har styretsen sett ut

Nils Olsson
Valborg Billow
Christer Nilsson
lngalisa Jagaeus

s3 her:

Sillgriind 41
Sillgriind 17
Algriind I
Algriind 11

ordfiirande
kassdr

sekreterare
suppleant

Ordf6randen och kass6ren har tecknat firman tillsammans.

Cecilia Gullberg-Mlintzing, Sillgrlind 51, har reviderat v8ra rHkenskaper.
Fiireningen har stadgeenligt hSltit en ordinarie stHmma (1989-03-28) samt tv8 extra
stHmmor (1989-09-27, 1989-l t-09). Styrelsen har haft fem protokollfdrda
sammantrdden. Dessemellan har styrelsens ledamiiter haft informella kontakter.
Fiirualtning
Fdreningens verksamhet styrs av en tvingande l"g, SFL, lagen om fdrvaltning av
Fastighetsbi ldningsmyndigheten och liinsstyretsens lantmHterienhet
har stStt till tiiinst med r8d angSende tolkning av denna lag.

samflilligheter.

omfattning
Denna 5r ofiirlindrad sedan bitdandet: 7.282 m2 mark samt en centralantennanlHggning
f6r ljudradio och television.
Av marken utgdres 587 m2 av tekplatser med sandlSdor och lekredskap 900 m2 av
buskage, 4.270 m2 av gr5smattor samt 1.525 m2 av asfattbelagda ytor i form av planer
runt lekplatserna med gSngr och cykelstigar inom omrSdet. Allt detta liges titl tika
delar av fiireningens 73 medlemmar.
Samfliil I ighetem

Sktitseln av samfHllighetem mark

Under 1989 har Gatukontorets parkfiirvaltning i Hdganlis haft hand om skiitseln. Vi
har emellertid icke varit niijda med resultatet och efter fiirhandlingar har Gatukontoret
gStt med p3 att reducera det offererade priset 26.100:- med 50 %.

Ftir att prdv3 en ny entrepreniir fiir sndrdjning, sk6tsel av grlismattor, hHckar,
lekplatser, vir- och hdststiidning har vi trliffat avtal med Tommy Jarnmark,
TJ-TriidgSrdsservice, fiir en provperiod om 3 m3nader - februari-april. Om vi lir
ndjda och SrsstHmman beslutar om utgiften, f8r han fortsHtta resten av i 990.
TJ-Triidg8rdsservice Stager sig ocksS fiir medtemmarna atta stags tr5dgsrds- och
snickeriarbeten med 15 % rabatt pB giillande priser f n 155:-/tim iesp 180:-/tim vid
maskinarbete.

Centralantenrr och parabolanl5ggrring
De b8da paraboterna monterades och togs i bruk i-god tid fiire julhetgen. Apparatboden
Hr provisorisk och ersHttes av en permanent s8dan placerad iister om parabolerna

i

mlnadsskiftet mars/aprit.

sid

2

(2)

Centralantennens mast har spruckit och ersdttes med en ny under v8ren. Kostnaden
hiirfiir rymmes inom parabolkostnaderna.

Servicen fiir antenn och parabolanliiggning kommer att skiitas av Lindgrens Teteoch Antennsystem i Angelholm. Kvarvirande stiirningar p3 TV-mottagningin kommer
att Stg5rdas av entreprendren i samarbete med v8i Tekniska kommittd. Om dessa
stdrningar beror p3 att fastighetsHgaren gjort egna kompletterande kabeldragningar
m8ste Stgerderna bekostas av denne.

.A.

vtKTtcT ATT KOMMA tHAc
Om Du misstdnker att fel uppstStt p3 centralantennen och parabolen, frSga da
grannarna i samma gr?ind (pi samma antennslinga), om de har samma fel. Om de
har det, anmiit dB felet till nSgon av styrelsens medlemmar.
Om nSgon siiilv rekvirerar service, men felet visar sig ligga inom den egna fastigheten,
f8r den som rekvirerat servicen sjiitv betala samttiga iostnaAer fiir utryckningen.
Ansvars- och maskinfiirsiikring har tecknats.
EKONOMI

SamfHltighetens ekonomi framg8r av f6ljande uppst5ltning. Av Srets 6verskott
33.290:99 kommer 12.7502- att anv5ndas till extraamortering av det tidigare lSnet
och resten att f6ras till fonderade medel. Dessa medel biir kallas Fiirnyelsefond,
eftersom det 5r tekniska anordningar, som Samfiilligheten i huvudsak har hand om,
och dessa mSste f6rr etter senare bytas ut.
F6rfallodagen

fiir

X/ ll.OlO fiir

Srsavgiften 1990 blir som vanligt den 30 maj.

kommunens

skdtsel av omr&det lgTg

r X/

GYLLERODS
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Styrelse och revisorer:
Sedan foregAende Arsstiimma har styrelsen haft foljande utseende:

Andersson
Arne Medin
Valborg Billow
Ingalisa Jageus
.A,t e E

Garngrdnd 9

Algriind 12
Sillgriind 17
Atgrand rt

CeciliaGullberg-Mtintzing Sillgriind5l

ordfrirande
sekreterare
kasscir

suppleant

revisor

Ordfcirande och kassor har tillsammans tecknat firman.

Sammantriden
Fcireningen har stadgeenligt hAllit ordinarie stdmma, mars 1990. Styrelsen
har haft 3 protokollforda sammantriden och informella kontakbr for att
lcisa akuta problem.

Fiirvaltning
Fcirenin-gens verksamhet styrs av tvingande lag, SFL, lagen om fcirvaltning
av samfiilligheter. Samfiillighetens uppgift iir att fcirvalta och skrita

gemensam egendom. Samfiillighetens omfattning dr sedan bildandet
ofciriindratT 282 kvm mark samt en centralantennanliiggning frir ljudradio
och television.
.marken_utgcirs 587 kvm av lekplatser med sandlAdor och lekredskap,
kvm av buskage, 4270 kvm av griismattor samt 1.525 kvm av
asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna samt gang- och
cykelstigar inom omrAdet (omrAdets gator ingAr alltsA ej i iamfiilligheten).
A-v-

900

Skiitseln av samfillighetens mark
Skotseln av samfdllighetens mark har utgjort verksamhetsArets stcirsta
problem. Det visade sig redan under frirsommaren att tidigare kontrakterad
entrgprencir inte kunde infria sina Ataganden. Styrelsen fick liigga ned stor
mcida pA att fcirscika fA markunderhAllet att fungera - men troti mycket tjat
och mAnga framstdllningar fullfoljde inte entrepren<iren sina Ataganden.
Styrelsen beslutade diirfcir i augusti att med omedelbar verkan befria honom
frAn sitt uppdrag. Vi inbjtid ddrefter ett antal entreprencirer att ldmna
offerter over uppdraget. Gatukontoret i kommunen, som i ett tidigare skede
skott marken men som ersatts av privat enEeprencir, ville nu intJ ldngre av
kapacitetsskdl komma ifrAga som entreprencir fcir omrAdet.

Efter offertfcirhandlingar kncits i september avtal med
Anldggnings AB, (Kalmargat 50, 25251 Helsingborg).

r.

Nilssons

Mot ett engAngsbelopp pA 7 a50 kr Atog sig fciretaget att Aterstiilla omrAdet i
korrekt skick igen - frimst genom ktippning av giisytor och buskage,
uppstamning av triid, ogrdsresning och sopning. Detta skedde under
sensommar och host pA tillfredsstdllande vis.
Fciretaget har Atagit sig att under 1991 mot ersdttning av 25 700 kr (inkl
moms) utfcira all skcitsel av omrAdet exkl vinterunderhAll med snorcijning
och. sandning mm. Akut sncircijning ir svArt f<ir ett foretag i Helsingborg att
uffora inom rimlig tid och diirfcjr har styrelsen varit intresserad av att finna
annan losning pA vinterunderhAllsproblemet.
Fcir vinterunderhAllet har diirf<ir istiillet avtal knutits med Mrille Golfklubb,
som mot timersdttning utfcir sncirrijning och halkbekdmpning i mAn av

behov.

styrelsen hyser nu forhoppningen, att saviil sommarunderhall som
vinterskcitsel i fortsdttningen skall kunna fungera klanderfritt.
Skiitsel av centralantennanliggning
De omfattande kompletteringsarbetena pA anldggningen har fortsatt under
Aret..Niir entreprenciren daterat upp vAri systettt, lrirua. sig detta vara
kanske oviintat bra - och det har givit utrymme fcir 2 extrJTV-kanaler (Sky
One och TV 4). Vi har nu tillgAng till inattes 12 kanaler.

Den tillfiilliga boden har ersatts med en permanent och anliiggningen dr
intrimmad pa tillfredsstdllande vis. I stort sett har budgeten rol a"omfattande arbetena kunnat hAllas - med utgAende reriteintiikter pA de
siirskilt frir utbyggnaden uttaxerade medlen har kostnaderna kunirat

balanseras.

Styrelsen rekommenderar samfiilligheten att uttrycka sitt varma tack till vAr
medlem Mats Strdmgren fcir det stcid och intresse som han givit den hdr

frAgan. Med stor kunskap och noggrannhet har han lotsat projektet
och fdrhoppningsvis fciljer han iirendet dven i fortsiittningen.

i hamn

Ekonomi
Samfiillighetens ekonomi dr god. Trots detta foreslAr styrelsen en hrijd
medlemsavgift. Detta friimst fcir att balansera fcirviintade cikade kostnader,
som genom prishcijningar och momspAlagor kan bli kdnnbara under
rdkenskapsaret. Men aven fcir att i tid bygga upp en liten fond for en
fcirvdntad st<irre utgift under de kommande Aren.
Forfallodagen frir arsavgiften 1991 iir den 31 maj. Enligt tidigare
stiimmobeslut giiller fcir betalningen fciljande:
Om betalningen sker senast

::

3_!

maj betalas endast Arsavgiften.

30 juni betalas Arsavgift + 50 kr.
31 juli betalas Arsavgift + 100 kr.
senare betalas Arsavg. + 100 kr +

indrivningskostnad.

Asfaltering av gAngar
Styrelsen har inspekterat omrAdet. Det blir allhner tydligt, att samfiilligheten
inom niira framtid mAste lAta asfaltera om i varje fall delar av vAra gAngar
och_ planer. Fcir att underl2itta detta har vi fAtt kontakt med VAgforeningen. I
anslutning till att denna fcirening utfcir underhAllsasfaltering pA omrAdets
viigal skulle vi samtidigt kunna utfcira asfaltering pA samfiilighetens
omrAde.

Trots detta samspel kommer asfalteringen att dra betydande kostnader.
Visserligen anser styrelsen i princip, att sAdana hiir underhAllsarbeten skall
finansieras i direkt anslubring till att arbetet utf<irs. Men eftersom detta
kommer att kriiva en vdsentlig upplAning vill vi fcireslA, att en viss mindre
summa Arligen fonderas fcir dndamAlet. Vi fcireslAr i foreliggande budget ett
belopp pA 6000 kr (ca 82 kr per fastighet) och avser fcireslA en nAgot hcigre
summa niista ar. Det kan lindra utgiften den dag vi maste ta den.
Eftersom synpunkten tidigare kommit upp: ur rdttvisesynpunkt kan en
fondering inte vara fel - dven de som eventuellt saljer sini h.ts ittnutt
asfalteringen kommer till stAnd har varit med om aft slita pA gAngarna!

Owiga frlgor
fcirvaras utmed garaget vid Christer Nilssons hus, Algriind 8.
9
^Stegen
Har nAgon

att hdrbiirgera stegen frir samfiilligheteis
riikning - sA-annan_mojlighet
blir Christer sannolikt gladt

O

Lekplatserna behciver frdschas upp och avses fA ny sand

till

vAren.

O

Man sneddar sedan omrAdets tillkomst vAra grdsmattor. Att med
fdrmaningar fA bort detta gAr nog inte. Minsta motstAndets lag rAder. Kanske
vore en rad trampstenar pA de mest utsatta stdllena att fciredra?
Fiir styrelsen

Ate g Andersson/Arne Medin
,zt'\
I /) ./r- ^ r/t

/w//'l

/(-/'

/n4,1
(/

\

Stgrelsens beriittelse
iiu er u erlcs o;mhets dret
7997
Stg/relse or;n.rcuisrlrcr:
Sedan foregAende Arsstiimma har styrelsen haft foljande utseende:

Ake E Andersson

Jan-Erik Persson
Gunnar Sodergren

Anders Elgqvist
Ce

cilia Gullberg-Muntzing

Garngreind 9

ordfcirande
sekreterare

Garngnind t
Garngr:ind 4
Sillgrrind 6

kassor
suppleant

Sillgrzind 51

revisor

Ordforande och kassdr har tillsammans tecknat firman.

SammantTiidern

Foreningen har stadgeenligt helit ordinarie std.mma, mars rggo.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sammantriiden och informella
kontakter for att losa akuta problem.

Ebntaltrfing
llireryngens verksamhet styrs av tvingande lag, SFL, lagen om
fdrvaltning av samfeilligheter. Samfrillighetens irppgift a; att fdrvalta
99-\ stpta ge-mensam egendom. samfellighetens bmfattning eir sedan
bildandet oforiindrat 7 282 kvm mark samt en
centralantennankiggning for ljudradio och television.
marken utgors 587 k\,rn av lekplatser
4y
Iekredskap, 9oo-lnrm

med sandlador och
av buskage, 42To Isrm av grasmattor samt
L525 krrm av asfaltbelagda ytor i form av planer runt lekplatserna
sgTt^ geng- oclr
-cykelstigar inom omradet (omradets gato. ingar
alltsA ej i samfailligheten).

Skdfseln au san{irlligrlrltens mark

Skotsebe av samfdllighetens mark har efter offertgirming enligt avtat
skotts T. Nilssons AnlAggnings AB, (Kalmargat 56, 252 SL

Helsingborg). Styrelsen 5r framtill nu mycket nojd med skotseln - for
forsta gAngen pA kinge har vi inte haft anledning att klaga pA en
entreprenor eller hans arbete. Om onskemAl frAn vAr sida framfdrts
har de snabbt Atg:irdats.
Foretaget har efter offertgiwring Atagit sig att dven under 1992 utfora
all sommarskotsel av omrAdet.

For vinterunderhAllet har avtal knutits med Mcille Golfklubb. som
mot timers:ittning utfor snorojning och halkbekeimpning i mAn av

behov.

Skdfset cN @ntnalentenrrcrnldggrfing
Kompletteringsarbetena pA anlaggningen har fortsatt under 6ret.
Ytterligare en ny kanal, Screensport, har tillkommit. Vi har nu
UllgAng till inalles 13 kanaler.

I stort sett har budgeten for de omfattande arbetena kunnat hAllas.
Styrelsen rekommenderar samfailligheten att uttrycka sitt varma tack
till vAr medlem Mats Stromgren for det st6d och intresse som han
gi"it den heir fragan. Med stor kunskap och noggrannhet har han
lopande foljt den genom Aren.
Elkonomi
Samttillighetens ekonomi iir god. Styrelsen foresldr en nAgot seinkt
medlemsavgift. I och for sig hade vi planerat att foreslA en" storre
avgiftssdnk ritlg - men under senarelid trar en ny omsteindighet dykt
upp som vi vill reseryera pengar till. Det gailler Televerkets planef pA
-at1_nvsel en s k slavsiindare i Hoganais friiatt motverka den hfliga
bilden pA {ramst Kanal 2. Mats Stromgren redogor for detta lirende i
en sArskild inlaga.

ngfatto$a€9n fd1--arslvglften L992 iir den Bl maj. Enligt tidigare
stdmmobeslut giiller for betalningen fciljande:

om

b et

arnin gen s ke r

se

nas

t

,,
indri,rningskostnad.
e$altaing w grtngnr

tl

frl,i'"tgtrr'#:x;-,HlT6t*:

3l juli betalas Arsavgift + f OQ kr.
senare betalas Srsavg'

+ loo kr

+

styrglg-er1 har inspekterat omr6.det. Det blir alltmer tydligt, att
qalnfeittigngten inom ndra framtid mAste lAta asfalterd onii
fal
delar av vAra g6ngar och planer. For att underlzitta detta har""4"
vifatt
kontakt med VAgforerungCn. I anslutning till att denna forening utfor
underhdllsasfalterin$ pA o-mrAdets vagarlkuile vi samtidigt kunna
utfora asfaltering pt s-amteillighetens 6mrAd e.

Styrelsen fcireslAr dock att vi - om samfilligheten eventuellt beslutar
satsa pA en utokad investering pe antennsidan - t v avstAr frAn
asfaltering av genguuna.

&nigfriryr

Stegen fdrvaras utmed ga-raget vid Christer Nilssons hus,
I
Algraind 8.
O
kkplatserna har friischats upp och fAtt ny sand och nya
sandlAdor.

Fiir styrelsen
Ake E Andersson/Jan-Erik Persson
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Sfgrrelse

rchrcuisrq:

Sedan foregAende Arsstdmma har styrelsen haft foljande utseende:

Ake E Andersson

Jan-Erik Persson
Gunnar Scldergren
Anders Elgqvist

Garngr5nd 9
Garngriind I
Garngrzind 4
Sillgrrind 6

ordforande
sekreterare
kassdr
suppleant

Cecilia Gullberg-Muntzing

siilgrand 51

revisor

Ordforande och kassor har tillsammans tecknat fi.rman.

Sammantriiden
Foreningen har stadgeenligt herit ordinarie stamma, mars rgg2.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sarnmantriiden och informella
kontakter fdr att losa akuta problem.

ffintaltning
Foreningens verksamhet styrs av Mngande lag, SFL, lagen om
forvaltning av samfzilligheter. Samfiillighetens uppgift iir att forvalta
ocl: skota g^emensam egendom. Samfzillighetens bmfattning Zir sedan
bildandet ofdriindrat 7 282 krrm mark samt en
centralantennanlAggning for lj udradio och television.

marken utgors 587 l$rm av lekplatser med sandlAdor och
4y
lekredskap,
9OO-lcr,rm av

buskage, 4270 kr,rm av gr5smattor samt

r525 krrm av asfallt'elagda ytor i form av planer runt lekplatserna
geng- oclr _cykelstigar inom omrAdel {omrAdets gator ingAr
"3Tq ej i samf:illigheten).
alltsA

Stdtseln at; samfiill@heffils mark

Skotseln av samfdllighetens mark har efter offertgiwring enligt avtal
skotts av T. Nilssons Ankiggnings AB, (Kalmargat-bo, z6z st"

Helsingbor$. Styrelsen zir nojd med skotseln - den har utforts eniigt
dverenskommelsen och onskemAl frAn vAr sida har i regel snabbt
tillgodosetts.
Foretaget har efter offertgivning Atagit sig att riven under 1993 utfora
all sommarskotsel av omrAdet.

For vinterunderhAllet har avtal knutits med Rolf Julin mfl, som mot
timersAttning (2OO krlfim) utfdr snorojning och halkbekimpning i
mAn av behov.

Skdtsel au @ntnalcafiennanl6ggrfing
Kompletteringsarbetena pA ankiggningen har fortsatt under 6ret.
Ddremot har den beslutade komplettering, som fdljer den nya
slavseindaren i Hogantis, dnnu inte utforts - av det enkla skrilet att
uppforandet av slavsd.ndaren fordrojts. Televerket berdknas nu fA
arbetet utJort under vAren. Den nya slavsdndaren eliminerar
forhoppningsvis problemen med v6r delvis dAliga Tv-bild.

I budgeten for i993 ingar bl a under 1992 reserverade medel for
ovanstAend e utbyggnad.

Styrelsen rekommenderar samfziJligheten att uttrycka sitt varma tack
till vAr medlem Mats Strdmgren for det arbete han personligen
lAgger ned pA vAr TV-anliggning. Han har under det gAngna Aret
sparat foreningen Atskilliga tusenlappar genom sina ingripanden.

Elkonomi
Samfiillighetens ekonomi rir god. Med hiinsyn till de om nAgra Ar
nodvrindiga asfalteringsarbetena p6" omrAdet, vill Styrelsen att
foreningen till sitt forfogande fortsatt har en viss slant fonderad och
foreslAr for den skull infor 1993 oforAndrad medlemsavgift.
Fdrfallodagen fdr Arsavgiften 1993 dr den I juni. Enligt tidigare
stAmmobeslut griller for betalningen foljande:
o m b etarningen

s

ker

se

nast

indrirmingskostnad.

tt"rf i!$a'":F3.a; r -9 til.
l juli betalas Arsavgift * 199 kt.
senare betalas 6rsavg.

+ IOO kr

+

Asfaltning w gdng r

styrelsen har inspekterat omradet. Det blir alltmer tydligt, att
samfiilligheten inom ndra framtid mAste lAta asfaltera i varje fall delar
av vara gangar och planer. situationen dr inte alldeles aku{ - men
frAgan mAste Atgairdas under de ndrmaste Aren.

Styrelsen foreslAr att vi forst genomfor ombyggnadsarbetena i TVanlf,ggningen. Ddrefter forbereder vi asfalteringsarbetena allrahelst i
samarbete med Vzigforeningen i samband medkompletteringsarbeten pA gatorna inom omrAdet.

Bangfudsolmrdd,et

Som tidigare meddelats har Samfiilligheten under 1992 tagit upp
den gamla frAgan om en uppfr:ischning av banvallsomrAdet med
tillhorande framdragning av belysning till .Gyllerdd. En kommitte
bestAende av Gdran Christenson, Ingemar Larsson och Mats
Stromgren har utarbetat ett forslag, som vi vidarebefordrat tilI
kommunen. Tekniska Niimnden har meddelat, att arbetena med
belysning och uppsnyggning av omrAdet ltiggs in i 1994 Ars budget.

Sfatironsomrdd,et

Under senare ar har Styretsen lagt ned mycket tid och arbete pA att i
olika omgengar utarbeta remissvar i frAgan om den kommunala
planutformningen for StationsomrAdet i Molle. Vi har protesterat
mot den foreslagna genomfartsleden, mot den hoga
exploateringsgraden med bl a tvAvAningshus och mot att den
foreslagna nybebyggelsen lagts for niira fastigheterna pA Gyllerod.
Den sista punkten foranledde planansvariga att iindra sitt fdrslag och
bredda den fria ytan mot Gyllerodsbebyggelsen. I owigt har vAra
synpunkter inte beaktats.

Under ett gemensamt mote med.Byforeningen, Viigforeningen, Molle
Hamn Ekon foren., Pensioniirsforeningen och Samfiilligheten
beslutades att den nya stadplanen for stationsomrAdet skulle
overklagas hos kinsstyrelsen. I gemensam skrivelse (febr 93) har
overklagande skett,

(htrigefiTgpr
Stegen forvaras utmed ga-raget vid Christer Nilssons hus,
I
AlgrAnd 8.
Lekplatserna har frdschats upp, mdLlats om och reparerats.
O

Ftir styrelsen
Ake E Andersson/Jan-Erik Persson
/Gunnar Sodergren/Anders Elgkvist
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Sfg/r€lse

ehtafiss:

Sedan fdregAende ArsstAmma har styrelsen ha-ft fofande utseende:

Ake E Andersson
Anders Elgqvist
Gunnar S6dergren

Astrid Svensson
Ce

cilia Gullberg-Muntzing

Garngriind 9

sitlgriind 6

Garngriind 4

Krokgriind
Silgrend

12

51

ordfdrande
sekreterare
kassor
suppleant

revlsor

Ordforande och kassor har tillsammans tecknat firman.

Sammanffiden

s
Forenlngen har stadgeenUgt hAllit ordinarle std.mma, mars 1992.
Styrelsen har haft 4 protokollforda sammantriden och informella
kontakter fdr att ldsa akuta problem.

Ftinvalfrfing
Fdreningens verksamhet styrs av Mngande lag, SFL, lagen om
forvaltnireg av samfElligheter. Samfeilliglretens uppgift iir att f<irvalta
och skdta gemensam egendom. Samfemghetens omfattnlng dr sedan
bildandet ofdrrindrat 7 282 kym mark samt en
centralantennanlaiggning for lJudradio och television.
Av marken utgdrs 587 lcsm av lekplatser med sandlAdor och
lekredskap, 9OO }cvm av buskage, 4270 lnrm av griismattor samt
L525 kvm av asfaltbelagda ytor i form av planer nrnt lekplatserna
sqmt geng- oclr cykelstigar inom omrAdet (omrAdets gator hger
alltsA eJ I samfilligheten).

Stcdtseln at

wnfdl@hetms mlrrk

Skotseln av samfillighetens mark har efter offertgivnrng entigt avtat
skdtts av T. Nilssons Anlaggnings AB. styrelsen rir noJdmed sk6tseln
- den har utfbrts enltgt dverenskommelse och onskemet frAn vAr sida

har i regg! snabbt tllgodosetts. samftilligheten har anlednlng tacka
Torgny Nilsson fdr flera fus gott samarbete.
Under hosten har nya offerter lagits in frAn intresserade
entreprenorer. Detta har resulterat i att styrelsen har knutlt kontakt
med en ny entreprenor, som Atngit sig att svara fdr bade sommaroch vtnterunderhAll Ull betydlfgt liigre kostnad iin tldlgare. Den nye
entreprenoren iir vAr egen medlem Chrlster Nllsson som i samarbete
med friimst stna soner avser klara uppgifterna.
Slcdfsel et @nfrta,Iantewrrrnldggning
Mrrdre Justertngar samt underh6ll av anlaggntngen har pAgAtt under
Aret. D:iremot har den beslutade kompletterlng,-som foler den nya
slavsdndzrren i Hdganiis, fortfarande inte utforts - av det enkla skilet
att uppftirandet av slavsiindaren fordrdJts ytterligare. Televerket har
dnnu inte meddelat, nAr arbetet kommer att genomforas. Den nya
slavsiindaren avses elimlnera problemen med vAr delvis dAliga TVblld.
Under den gAngna hdsten har en del foreindriregar i
prograryutbudet skett - nya kan komma. Bl a har Discovery Wrirr
forvandlats ttll betalkanal och iir diirfdr trete llingre tilganeh! for oss.
I budgeten fdr f 994 kvarstAr de under Lgg2 octr f gg3
reserverade medlen, 37 OOO kronor, fdr ovanstAende utbyggnad.
Styrelsen rekommenderar sarnfiilhgheten att Atertgen uttrycka
sltt varma tack ttll v6r medlem Mats Strdmgren for det arbete han
personltgen lfigger ned pa var TV-anleggning. Han har under det
gAngna Aret sparat fdreningen Atskilliga-tusenlappar genom stna
ingripanden.

A{altaing

an

gdngsr

Det blir alltmer tydligt, att samfzilligheten inom ndra framtid mAste
lAta asfaltera i varje fall delar av gAngar och planer. Situailonen dr
inte alldeles akut - men frAgan mAste Atgiirdas under de narmaste
aren. En del lagningsarbeten har giorts under det gangna dret i
anslutnlng till arbeten utforda av vd.gforenlngen. vi hoppas att aven t
fortsiittnlngen-krrnna samarbeta med vaigfdreningen i denna frAga.
Kantskiirning blir ocksA nddviindig att utf6ra.

Xlipprlfing an hilckarna
Under det gAngna Aret har st5nelsen lAflt klippa ned merparten av
de-gemelgapt-forvaltade Rosa Rugosa-hickarna - en atgaid som vi
enlig-t tradgArdsexpertis borde gtort lAngt tidlgare. vl hdppas nu att
resultatet blir bra och att hrickarna i fortsiittr:tngen med nagot tAtare
mellanrum blir ordentligt beskurna. I lopande entreprendrslvtal
ingar den sedvanliga friseringen av hacki.rna i sid- octr trolateo.

Stcf,ionsomr&det
Under senare At h"{ St5rrelsen lagt n9d mycket tld och arbete pA att t
olka omgangar utarbeta remissvar i fragan om den kommunald
planutformnnsen fdr StationsomrAdet itvtOlle. Vi har protesterat bl a
mot den fdreslagna genomfartsleden och mot den hcigi
explo{qfngsgraden med bl a tvAvAningshus.
Tlllsammans
Byforeningen, -vdgfdrentngen och M6lle
-med
Hamn Ekon foren. har vi overklagat den nfa stadsflanen fdr

staflons omrAdet hos Liinsstyrelsen. Liinsstyrelsen har dock avslagtt
dessa dverklaganden.

PArcAirl-:ingar
Kassdren har Udigare lyckats reducera Samfeillighetens
fdrsiikrtngskostnader rejiilt. VAr medlem TorbJorn Kjeill har i
samarbete med styrelsen vdrderat moJligheterna att fA vAra
individuella hem- och villafdrsiilcringar lfure genom nAn form av
gruppforsiikrfng. Hans slutsats iir att sA tnte tycks bh fallet. Bland
intagna offerter tAg Iinsfdrsiikringar biist UU. Vi ber att fA tacka
TorbJorn fdr vdrderingen.

Ekotwmi

Samfafighetens ekonomi rir god. Med hiinsyn til behov av vlssa
asfalteringsarbeten pA omrAdet och till ev nya lrrav som kan stflIlas
pA vAr TV-antenn, vill Styrelsen att fdreningen till sitt fdrfogande
fortsatt har en viss slant fonderad utover den redan reserverade
fonden for antennutbyggnaden.
Emellertid har de sndfria vintrarna, god ekonomisk
hushAllning, Mats Stromgrens sjdlvuppoffrande arbete och det nya
entreprenorsavtalet med Christer Nilsson suunmtrntaget den effekten,
att Styrelsen trots fonderingen nu vill foreslA en kraftig s€inknfng av
medlemsavgiften frAn hittf[svarande 89O kr Ull 75O h.
Med derura sdnkning har Arsavgiften gradvts sdnkts med 24O
kr frAn utgAngsliiget 99O kr 199f . Under mellantiden har vi kunnat
rusta upp vAra arilaggningar och bygsa upp fonderade medel fdr att
mota fdrutsedda investeringsbehov.
Forfallodagen for Arsavgiften 1994 ?ir den I juni. Enligt tidigare
stzimmobeslut giiller for betalningen frifande:

omuetatlinsenskersena"fi.ff g3-tri?13:1,trr;1.ff

,,
indrtrmingskostnad.

3l Juli betalas Arsavgift * lggF.
kr.
senare betalas Arsavg. + IOO kr +

AniWfirnryr

Stegen forvaras utmed garaget vid Christer Nilssons hus,
I
Algrend 8.
O Ett antal gyllerodare deltog i strandstAdningen fdregAende
sorunar, vilket noteras med tacksamhet. Fler fAr gdrna stiilla upp
nd.sta gAng det beger sig.
o Manga av oss - styrelsen inte undantagfen - dr daliga pa att halla
stenleiggninguuna utanf6r husen snygga. Allskons griis och skriip
qrisspryder stenldggningen utanfor vAra hus. IAt oss gemensamt
skiirpa oss pA den punktent

Fiir styrelsen
Ake E Andersson/Anders Elgqvist
/ Gunnar Sodergfen/Astrid Svensson

G:T,LERODS SAMFJILLIGIIETSFORTNING

Stgrelsens beriittelse
iiu er aerlcs o;mhlets&ret
79!r4
S8'rlse rclnrcuisplwr:

Sedan foregAende Arsstiimma har styrelsen haft fii[ande utseende:
Ake E Andersson
Anders Elgqvist
Gunnar Sddergren
Asfid Svensson
Ce

cilia Gullberg-Muntzxrg

Garngriind 9
SiUgriind 6
Garngriind 4

Krokgriind
Si[griind

12

51

ordf<irande
sekreterare
kass<ir

suppleant
revisor

Ordfdrande och kassdr har tillsamm€uls tecknat ftrman.

Sammanffiden

F6reningen har stadgeenhgt helit ordinarie stAmma, mars 1994.
Styrelsen har haft 3 protokollfdrda sammantrflden och informella
kontalcter fdr att l6sa ahuta problem.

n6raalfrfing
Fdrentngens verksamhet styrs av Mngande lag, SFL, lagen om
f<irvaltnxrg av samf€illigheter. Samfiillighetens uppgift iir att f<irvalta
och sk6ta gemensam egendom. Samfallighetens omfattning iir sedan
bildandet ofdriindrat 7 282 kvm mark samt en
centralantennanliiggnhg fdr ludradio och television.
Av marken utgdrs 587 kvm av lekplatser med sandlAdor och
lelrredskap, 9OO lnrm av buskage, 4270 lcvm av griismattor samt
L525 kr,/m av asfaltbelagda ytor I form av planer runt lekplatserna
samt gAng- och cykelstigar inom omrAdet (omrAdets gator hger
alltsA eJ I samfiilligheten).

Skdtseln

u

wn{llllighetrlns mark

Sk<ltseln av samfiillighetens mark har efter offertgivning enligt avtal
skdtts av vAr medlem Christer Nilsson & Sdner. Styrelsen dr mycket
noJd med skritseln - den har utforts enligt overenskommelse och

onskemAl frAn v6r sida har i regel snabbt ttllgodosetts.
Samfallgheten har anledning tacka Christer och hans poJkar fdr gott
samarbete.
Fdr att fdrenkla vtntervtighAllningen pA Samfiillighetens mark
har under innevarande vintersd.song en mindre sndslunga inkopts av
samfiilligheten.

Skdtset

q,

oenfrrrl(mterurru,illiggning

Mtndre Justeringar samt underhAll av anlAggntngen har pAgAtt under
fuet. Dessutom har kompletteringar, som fdlt anlaggandet av den
nya slavsAndaren i H6ganEi.s, utforts. Den nya slavsdndaren har i stort
elimireerat problemen med vAr tidigare delvis dAliga Tv-bild.
Styrelsen rekommenderar samfiilligheten att Atertgen uttrycka
sitt varma tack till vAr medlem Mats Strdmgfen fdr det arbete han
personltgen lAgger ned pA vAr gemensamma TV-anlAggning. Han har
under det gAngna Aren sparat fdreningen Atskilliga tusenlappar
genom sina insatser.

Stofipregrmrdd lt

Under nArmast fdregAende Ar har Styrelsen utarbetat remlssvar I
frAgan om den kommunala planutformningen fdr StationsomrAdet t
Mdlle. Vl har protesterat bl a mot den fdreslagna genomfartsleden
och mot den hdga erploateringsgraden med bl a tvAvAntngshus.
Tlllsammans med andra fdreningar i byn har vl dverklagat den nya
stadsplanen fdr stationsomrAdet hos Regeringen.

E;lanwmi

Samfiillighetens ekonomi iir god. Visserligen gav 1994 Ars
balansriikntng ett underskott pA 681 kronor - men detta beror pA att
vi 1994 iintligen kunde genomfdra det sedan liinge planerade
ombyggnadsarbetet pA parabolniitet.
De sndfrta vintrarna, god ekonomisk hushAllning, Mats
Str6mgrens sJiilvuppoffrande arbete och det nya entreprentirsavtalet
med Christer Nilsson har sammantaget den effekten, att
driftskostnaderna under senare Ar minskat. Vl har diirfgenom kunnat
bygga upp ett betydande eget kapital samtidigt som vl gfadvis kunnat
s€inka Arsavgiften. Dessutom har vi kunnat rusta upp vAra
anHggningar.
Man kan g[veMs ifrAgasiitta om vi skall ytterligare sdnka
irsavglften, som JAmfdrelsevis nog kan betecknas som lAg, pA
bekostnad av det egna kapitalet. A andra sidan kan man befara, att
den liinge uppskJutna om-asfalteringen av vAra gengstrgar lr en
tlckande ekonomisk bomb. Den avgAende styrelsen vill diirfdr
rekommendera of<iriindrad medlemsavgift.
Fdrfallodagen fbr Arsavgiften f995 iir den I Juni. Enligt tidigare
stiimmobeslut giiller fdr betalningen f6!ande:

o* o" o::rn$en sker senast trl.Hj'J.".tr
"

indrivniregskostnad.

:EqLffiT.q{E

3f Juh betalas Arsavgift + lOO lrr.
senare betalas Arsavg. + IOO lrr +
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Stegen fdrvaras utmed garaget vid Chrlster Nilssons hus,

Algriind 8.

MAnga av oss - stSnelsen inte undantagen - dr dAliga pA att hAlla
stenliiggningarna utanfdr husen snygga. Allsk<ins Sfiis och skriip
misspryder stenliiggningen utanfdr vAra hus. Stora syndare dr
dessvirre en del av de icke-Aretmntboende gyllerddarna. IAt oss
gemenstrmt skiirpa oss pA den punkten!

Fiir styrelsen
Ake E Andersson/Anders Elgqvist
/ Gunnar S<idergren/Astrid Svensson

STYRELSENS BERATTELSE 6VSN VERKSAMHETSARET 1995.

Styrel-se och revisorer.

har styrelsen haft f61-jande utseende:
Per Christiansson
Sillgriind 4
Ordf6rande
Anders Elgqvist
Sil-l-griind 6
Sekreterare
Torbjdrn KjiillKrokgriind 8
Kass6r
Astrj-d Svensson
Krokgriind 12
Suppleant
Revisor
Cecil-ia t"lijntzing-Gul-lberg Si1l-griind 51
Revisorsuppleant
Inger Arbman Smith
Si1-lgriind 8
Sedan f6regiende Srsstdmma

Sammantriiden.

Fdreningen har stadgeenligt hallit

ordinarj-e stiimma i mars 1995.
Styrelsen har haft tre protokollf6rda sammantr5den och dessutom
informel-l-a kontakter f6r att 16sa akuta probl-em.
Forvaltning.

\/

\/

Fdreningen fdrval-tar en 61 1g75 bil.dad gemensamhetsanl5ggning
omfattande 7282 kvm mark samt en centralantennanldggning fbr
1-judradio och tel.evision.

Samfellighetens mark.

Sk6tseln av samflillighetens mark har liksom fdregiende 3r varit

utlZimnad pB entreprenad ti11 vAr medlem Christer Nilsson med 56ner, som pE ett fdrtjilnstful-Lt siitt genomfort sina uppgifter.

Samfii1ligheten tackar Christer och hans ooJkar fdr deras posi-ti-

va

engagemanE.

Under Sret har sandl-Sdorna vid lekplatserna rensats och biinkarna
blivit m5l-ade. Borttagning av mossa och sopning pi gingvdgarna

har gjorts.
Vissa partier av Eingviigarna iir skadade i asfaltbeliiEgningen.
Skadorna best3r av spnickbild.ning i de flesta fal.l orsakad av
under bel.dggninEen intriingande rdtter fn8n roshiickarna. Atgiirder
kriivs. En Stgiird kan vara att permanent avlligsna asfal-tbel5ggningen och l-6ta g5ngvZigen bli en grusg3ngviig. Christer Nilsson
har fatt i uppdrag att hugga upp och avl-Zigsna asfaltenr cd 60
kvm, pE g&ngviigen runt s6dra 1ekpl-atsen. En al.ternativ Stgara
6r att nyasfaltera skadade parti-er.
Antingen man viil-jer den ena elJ.er den andra StgH.rden 6n det
f6renat med stora kostnader. Enllgt expertis iir cirkakostnaden
per kvm fdn nlzasfal-tering 100:- kronor och f6r upphugrgning 50:Livsl-?ingrden vid nyasfaltering uppskattas ti1.1- 10 6r.

v

\/

'

Centra I aritennan 1 iiggni ngen

.

En del-kostnad f0r antennskdtseln 5r 1994 (14 255:- kronor) har
utan att kostnaden fdrutsetts i 1 995-3rs budget dnd6 belastat
denna.

ombyggnaden av nrottegnlngsutnustningen f6r TV har givit
biittre mottaEningsf6rhsll-anden i de markburna kanaierna nigot
dock
ej hel-t bra. Tel-evenket E6r md.tningar f6r att fastst?i1l-a- orsakerna ti1]- bristerna - t.ex. vandrande linjer - och skall_ justera siindaren. F6reningen han genom omblzggnaden gjort a1l_t som
normalt kriivs f6n god mottagrning" Kriivs ytterligare j-nsatser Hr
ansvaret reJ.everkets, som kommer att uppvaktas i frigan av f6reni-ngen. FOr Stkomst til.l- TV 3-utbudet travs framgent en komplettering med ett s.k, rtrl.knov6gstruvud i centralantennen. Styrelsen
har hos LITAS AB best6l-l.t ett dylikt mikrov5gshuvud tii-l- en kostnad av 7500:- kronor inkl_. moms.
r omr&det Garngriind, Krokgniind och norra del-en av Sillgr5nd har
under vintern fdnekomrnit stdrni-ngar i TV-mottagningen. Orsaken
har varit fel i en fdrstdnkare. En utbytesforsiiirkire Hr provisoriskt instal-l-erad och kommen att ersiittas med en ny permanent
f6rstdrkare. Kostnaden inkl-, anbete och moms dr ca z-oob:- kronor, som faktureras 1996.
F6reningen iiger central"antennanl-Ziggningen med distributj-onskabF6reningen tigen kablanna fnam-t.o.m. antennuttagen inne i
-1.r.
husen. Kabl.arna utomhus Zin vadlisolerade och l.2icker inte, medan
inomhuskablarna 1.6cker. r,lickande TV-kab]_ar ger stdrningar i
t.ex- flygets korununikationer. Styrel-sen anser att
det dr f6reningens skyl.dighet att i vanje hui byta ut f6rdelningsdosor,
kabrar och antennuttag tir1 ett icke l-dckande systeml utbyteskostnaden per trus med tvh antennuttag iir ca 1300:- kronor.
TY. "!9yaet pi GyL1en6dsomnddet omfattar idag 14 o1j_ka kanat-er.
Hittill-s har inga abonnemangsavgifter utdvei avgiften til-l
sveriges Tel-evision betal.ats. En1-igt upphovsrdtf.slagen har TVkanalerna riitt att ta betal-t f6r sina i]linster. ranatbol_agen
intensifierar anbetet med att fd betal_t iiven fr3n sm& mottagni-ngsenheter som Gy11er6d. f bilaga visas kostnadsbil_den f6i
oLika kanaLer:.

M61le StationsonrSde.
Foreningen har beretts ti11fHl.l_e att til_1 regeringen yttra sig
om det 6verklagade detal-jp1anef6rs1-aget f6r trlOffe-stalionsomr$de. Se bil"aga.
Styrel-sen

1995-06-12

Mil jo-och naturresursde;nrtementet
103 33 STOCKHOLM

Yttrande over vad HoganAs kornnun anfort den L2/5 1995 i fr6ga
on Gyllerods samfSllighetsforenings overklagande av detaljplan
for lvlblle stationsqnrAde i Hogan5s konrnun. Dnr 94/935/9.

har redovisat sina skHl for att kqnrmnen inte skall
vara huvudman for vAghAllningen inorn plananr8det. Sqn sHrskilda
skAI Aberopas endast att det finns en vdgforening i lurclle sedan
1965 och att kcnrnunen vill bibeh8lla en huvudrnan for allmAnna
ytor och undvika en uppdelning av huvudnnnnaskapet.
Gylleri:ds samfHllighetsforening anser i likhet med kqrrnunen att
huvudrnannaskapet for vHghAllningen inorn samh5llet inte skall
uppdelas.Samfellighetsforeningen anser nHmligen att !!o11e
samh5lle och andra samhdllen inqn konrnunenrvilka planerats for
hel8rsboende, i forsta hand skal1 ha kcnrnunen som huvudman for
planenliga vHgar och andra allmiinna platser. I slmnerhet crn
v5garna i likhet med vad sorn 5r fallet i Molle hAller
Konrrn:nen

gatustandard.
Orn samfSllighetsforeningen inte 5r felunderrdttad, onbesorjer
konmunen vdgh8llningen inqn andra dldre samhdllsbildningar
vilka tillforts kqnnunen i samband med kcnnrunreformer. otn det

forhAller sig pa det sdttet, foreligger gda skdl for ett
samlat konrnunalt huvudrnannaskap.En uppCelning av konrnunen i
ornrAden med och qnrAden utan kcnununal vdghillning inneGir, i
den nrAn vAgarna h611er ungef5r likvdrdig gatustandard, ett
avsteg fr&n den kcnrnunala likstdllighetsprincipen.
For Gyllerods samfHllighetsforening.

Ped Christiansson

Torbj6rn KjeIl
Anders Elgqvi

Adress:

c/o Elgqvist
Sillgriind 6
260 42 MOLLE

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.

\-/

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.

Styrelsen

'klkkrr*
Ordftirande

Torbjiirn Kjiill
Kassiir
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(-tl // //
"#{ ,L/
T6mas D'reilick
Sekreterare
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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.

S i I I pr

ii.nd

5

I

t

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
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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.

Bil 1: 2

-tv bilaga ti-t
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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.'

'- -

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:

\/

r
r
r
r

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

G$fl

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

V/- 4{
Torbjdrn Kjall
Kassdr

l'-7

-'-.-/3'-tJ

Inger Bring
Suppleant

r/1. /' I
rv99-03-0E

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
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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
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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.
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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.
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Stlzrelsens verksamhetsberiittelse for 61 2 002.

Styrelsen har under verksamhets6ret haft foljande sammansiittning:
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v
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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
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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

Bil.

I

frin boken "Huset" AWHGebers f6rlag. Finns pi biblioteken.
En barnbok som beskriver byggandet av Gyller6d pi 70-talet.

Omslag
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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

