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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING   
 
Styrelsemöte den 5 september 2010 
 

Närvarande:  
Gunilla Klang, Christer Nilsson (ordförande), Henrik Orwén och Lars Steen, 
samt arbetsgruppen för centralantennen: 
Sune Eriksson, Staffan Gribel, Lars-Erik Johansson, Björn Julin och Jan-Erik 
Persson 
 

 
1. Genomgång av olika lösningar 
 

Christer leder genomgången av gruppens olika alternativ och presentations-
förslagen för varje alternativ. 
 
De närvarande diskuterar varje förslag och hjälps åt att förändra och förtydliga i 
informationen, som skall sändas ut till alla samfällighetens medlemmar. Det finns 
fortfarande vissa oklarheter, som vi måste undersöka och hitta svar på. 

 
 

2. Kontakt med Lantmäteriet 
 
Lars-Erik och Jan-Erik redogör för sitt möte med Kerstin Sidgren på Lantmäteriet.  
A. Om vi behåller nuvarande anläggning och moderniserar den, behövs inget nytt 

anläggningsbeslut. 
B. Om vi lägger ner anläggningen och var och en själv löser TV- radiofrågan, 

behövs ett nytt anläggningsbeslut. 
C. Om vi ersätter nuvarande anläggning med fiberlösning, behövs ett nytt 

anläggningsbeslut. 
 

3. Arbetsgång 
 

 Henrik och Christer omarbetar presentationsförslaget och sänder ut det per 
mail. När det är klart skall det skickas ut till alla fastighetsägare tillsammans 
med kallelsen till informationsmötet. 

 

 Informationsmöte kommer att äga rum söndagen den  26/9 2010  kl 14.00 i 
Stationshuset. Där kommer arbetet att redovisas, diskuteras och frågor att 
besvaras. 

 

 Enkät skickas ut och vi försöker få 100% av medlemmarna att besvara den. 
 

 Styrelsen beslutar hur vi ska gå vidare. 
 

 Om enkäten visar på en tydlig övervikt för något av alternativen 2B eller 2C 
ovan kan styrelsen begära en ändring av anläggningsbeslutet hos 
Lantmäteriet, som kallar till möte med alla fastighetsägare. Styrelsens 
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beslut att begära ändring av anläggningsbeslut gäller, det behövs inte 
något beslut från ett medlemsmöte. På mötet kommer alla att få möjlighet 
att yttra sig och komma med synpunkter och förslag. 
Är man senare inte nöjd med Lantmäteriets beslut får man överklaga till 
Fastighetsdomstolen. 

 

 Genomförande av beslutet. 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Gunilla Klang   Christer Nilsson 
Sekreterare   ordförande 

 
 


