
PROTOKOLL FORT VID STYRELSESAMMANTRADE I GYLLERODS SAMFATLIGIflTS-

FORENING pEN 22 SEPTEIBER 1975

Ndrvarande: Herbert Rosling (m)
/^-\bu.ne fiagsTrom (bri,,

K'ie] 1-flko M?i] I ot (n-irrT)

\ - Kallelse har skett genom brev. Ord.fdrand.en hiilsade d.e ndrvarande
vdlkomna och fdrklarade rndtet dppnat.

1. Overl&telse av sanftillighetsmark bdr ej ske fdriin juni 1976.
9-- ,K-AM kontaktar SCG, TV-anliiggning dverl-A,tes enligt tidplan.

2. Styrelsen kontaktar eventuellt intresserad- trZid.g&rdlskunnig
person fdr frantid.a skdtsef av samfEillighetsmark.

1. HR upprEittar specifikation dver kostnader fdr triid.g&rdsverktyg.
K-AM upprdittar specifikation fiir t,rlig arbetskostnad fdr skijtsel-
av samfElllighetsmark samt kostnad fdr el tilI TV-antenn.

4. Styrelsen bdr utdkas. Storndte h€,IIes enligt senare kallelse.

\r 5. Fijr att tFicka fijreningens kostnader bdr uttag ske tv& (2) g&nger

]rer 5,r.

6. K-AM ordnar lista til1 styrelsen 6ver inflyttade i Gyllerijdsom-
r&det.

Mblle d,en 22 septenber 1lJl\
'tzto.^." eh*, \-t-\i--^-

9.
KJ eII-AKe tvlOJ_IeI



GYI,TXRODS
SA]VIFAL J, IGH i1]T S F O REI'I I1']G

Ndrvaranrle

Vid- orotokollet

1 (2)

S AUN,IIA i'f T RI|N ]IS P RO T OKO ], L
19"i 6.01i . O5
kl 19.oo-21.to

Ord,fcjrand.e Kje11-i,ke Mcjller
H&kan Cronberg
Ulf Astr6m

Und-ertecknad. sekreterare

Fored.ragnings-
lista

Konstituering
av styrelse

Sktitsel av sam-
fiillighetsmark

Budget tdr 1976

$r

Beslijt mdtet faststd.lla fdreliggand.e fcired_ragnings-
lista i befintligt skick.

$z

Ord"fcjrand.e Kj e11-.[ke Mcill er
Sekreterare Lars Steen
Kasscjr Ilakan Cronberg
Led.amot I-Tlf Astrcin
Suppleant Stie Paul-sson

tir

3esl6t att anta offert fr6.n Gatukontorets Parkavdel-
ning, Hcigands, med undantag av lekplatser.

1)15 8,rs kostnader med reservatj-on f6r vintervdg-
h&llning som ej kan faststd,llas i fdrvd.g.

tsuskage 6. {l'O t-
Trd.d" B71z-
Veckostd,dnlng 1 .61j:-
Griisytor 1 .J66 z-
Asfalt;.tq3r sommarskcjtsel 772t-

-rr- , sncirenh6llning 500:-
Asfaltunderh&ll 61:.-
Summa kronor @
,i,
VZL

Sk6tsel av samfd,llighetsmark
trl'l frirlrrr:kn i n r" TV-antenn
Fond- for u-nderh6l1 TV-anleiggning
Arvod-e, styrel se

lr ,^--; ^^-t Ivv!DVI
Ad-ministration
Summa kronor

11.825t-
b)u:-

2.000 : -
1,300 z-

400:-
OIJU : -trm



GYTTERODS
SAMFATT IGHETS !'ORENING

Uttaxering per
Jr^^+: -L^+r @5 u161rU r/

Firraateckning

Bankgiro

G&ngvdg Gyllercid
ganla stati-on

Ilastighetsgrdns

1976.o4.o5

(jc

Besl-6ts att upptaga acontolikvid- om 2lJ:-/fastighet.

$6

Besldts att ord.forande och kass6r, var f6r sig,
tecknar firma.

IJppd"rogs 3,t kassdren att 6ppna bankgirokonto i
Sninniry Sparbank.

le

Styrelsen har genom Folke Ruasten f&tt besked. att
kommunen kommer att h6,11a g&ngviig med elbelysning
mel-l-an Gyllercid- och gamla stationsbyggnad"en.

$9

LTppd.rogs gt U1f Astrcjm att fdrhandla med berdrd"
myndighet on ldmplig hasti-ghetsbegrdnsning inom
omr&det.

F<5rslag ,0 IOU skylt vid infarten, H&ven.
Fcjrbud,sskyltar moped.€.kning p& g6ngvdgaz'.

T/idare fijrekom e.'i .

Ir; 
^ 

nD^+^1-^',I 'l ^+\ Lv Ht -.i-^-t-- u

..t,/ t I r

/fu,4t*4/i"r{ it""r'
Justeras\

W A&*i"tsr*
Kiell-Ake Mciller



GYLLER0}S
S AMFJiT L IG HE TS FOR]Ii.'I ING I (2\

S A},Ti.',TA}I T RA} ES PRO T OKO Lt
1976-06-12
kl 19.10-22,0O

Nd,rvarande Ordfcirand.e K.'ie]l-Ake Moll-er
Ul-f Astrout
Stig Paulsson

Fr&nvarande med
anndlt fdrhinder Kasscjr i:i&kan Cronberg

Vid protokollet llndertecknad, sekreterare

Fciredrag"nings- $ 10

'- l-ista 
Beslcjt nndtet fastst:illa fdreliggand-e foredragnings-
lista i befintligt skick.

Justerj.ngsman $11

tseslutad.es att ordf6rand.e justerar d-agens protokoll.

Ekonourisk rapport gt Z

Kass6ren had.e ld.uinat rapport om att nd,stan alla
med"l emar had-e inbetalt accontolikvid.. De som efter'
niista kontoutd.rag fr6n bankgirot inte betalt kornroer
att tillseind.as p&mi-nnelse,
Styrelsen beslcit att till kommand"e &r d"ebitera d.rcijs-
m&l srd.nta.

Ilastighetsbeg- $t I
J riinsning

Ord.fcjrand.e raedelade att Hoganiis kommun ska1l sklrf't"
omr6.det. Ieslcjts kontakta besiktni.ngsman E. lllomster-
gren betriiffand"e delslutbesikningspr.otokoll 1976-05-20

v vad" gEiller trafikrn&lning och trafikmdrken.

Vid-are omr;ad-s Stiig Paulsson att und.ersdka mcijllgheterna
att tj"llskriva liinstyrelsen fcjr en utd.ragning av {0
griins p8" vtig 22.

Besiktni-ng av
samfiillighetsmark !14

$lutbesiktning av samfd,llighetsrna.rk ..ir gjord-, se proto-
koll 1976-05-20.Fr6gan om vd.xterna tagit sig kan inte
avgoras fiirr6n vid- garantibesiktningen 1976-10-01 .

Skcjtseln av $t i
sanfd.ll i6ihetsmark

ii:r d"el brister av Gatukontoret vid skdtsel a.v Sf-mark
kan p&visas, bl. a. t;rcks d.et r6.da oklarhet fr&n park-
arbetarnas sid.a om vad son d,r Sf-nark och enskild" tont.



GYttERODS
S AMFALL IGHETSFORENING

forts. )1 5

Fcirsdkring av
sanfd,llighetsmark

GrZinsdragning

Sopcontainer

A 
^a/ ^/ryio-uo-rz

Vid-are t;,rcks det r&d"a oielarhet f6r somrnarskdtseln,
vad- geiller rnaskinsopning av asfaltytclr.
ljeslSts att ta kontakt med Staclstrd.d.E6.rclsrnH,staren.

i;16

Skand"ia har inkommit ned. offert for ansvars och maski-n-
fcjrsiikrinc /1J2r- nel-6;rf .
3es16ts att teckna forsiikring fcir centralantennanliig-
ning ti.lls,-fonden till densamna vuxit sig tillriickligt
stor. Ulf Astrcjm 6tog sig att fdre tecknand.e av fcjrsiik-
ri-ng uld.erscjka fdrsiikringsvillkoren.

$tr

Diskuterad-e grdnsd-ragning tomt nr J2, 4Or41 och 42,
P& sarnftillighetsmark utanfcjr naimnd-a tomter finns d-et
ingen plantering. .i,eslots att 15ta plantera Rosa rugosa
oclr tillfr'8.ga SCG att st& fcjr kostnaderna.

$18

Diskuterade nyttan av att ha en sopcontainer fdr trd.d-
g&rd.savfall n.m. en E;&ng per rn&nad. Ld,mplig plats hade
varit p& parkeringsplatsen. llesldts att fdre ett eget
&tagand-e underscjka om det inte ligger p& gatu-kontoret
att skcita sopirdmtning.

Vidare fcirekon ej.

otokoll et

Justeras

4',-^ - AL-, !/L+-,.'--^-.\^'
Kje11-Ake l,{611er



GYL],ERO}S
SAMFALT IG HET S FORE}II NG 1 (2)

SAIIOilANTNA} i]S PROTOKO t L
1975.11.24
kl 1g.oo-22.oo

Nd.rvarand.e Ord.fcirand-e K5efl-i.ke Mcjller
H&kan Cronber6i
illf Astrcirn
Stig Paulsson

Vid. protokollet Und"ertecknad. sekreterare

Fdred-ragnings- $t g
lista

Seslcjt mcjtet faststd,lla fdreliggand-e fored"ragnings-
lista, efter dndring och forklaring I'arfijz. motet
had.e framlyttats en dag.

Justeringsman $ZO

IlArocS on,l a Samnantrd.d_eSprotokoll god.kd.ndeS.
;;=i;;;;l a.tt ordforand.e justerar ctagens protokoll.

Ekonomisk rapport $Zt

,!lasscjren rapporte:rad-e att samtliga JJ fasi,igheter e:"1agt
accontolikvid, samt att en anonym 7,1:e inbetalning
var giord. Besl-ots att on man kan sp8ra inbetalaren
tterbetala beloppet.
Red.ogjordes for samtliga inkommna rdknin6lar, som al_1a
var betalde".

Garantibesiktning iZZ

Garantibesiktning, tomtmark, iir utfdrd 1976,A9.28.
Ombu-d. fdr samfiilligheten var Stig PauIsson. .Protokoll-
har skickats till alla tomtdgare. Omplantez.ing av doda
buskar och treid kommer att ske till- v&ren.

Konpletterings- \21
plantering

Har l&tit plantera Rosa rugosa pA samfiillighetsmark
utanfdr tomt nr 12r4or41 och 42, enligt 1)17.
SCG st6.r fdr kostnad"er fcjr vd.xterna. Och samfdllig-
heten f6r kostnad.erna f6r planteringen 800:- .

Sopcontainer \24

llc5gand.s kommurt, .gatukonto::et, har lAtit ned"delrr att
d-e inte kan uppl&ta n&gon extra sopcontainer fdr
Gy11erdd. Samfiilligheten kan inte g'ora n&got S.tagande,
utan probLernet f&r ldsas av den enskild"e tomtdgaren.



GYITERODS
S A]IIFALI, IG HET S FORET'iI].iG

I{astighets-
begrdnsning

Skcjtselanvisning

Fritid"sg&rd.

1976.11.24

\25

lirafikpolj-sen har gjort ans6kan hos ld.nst;rrelsen
om att fytta 40 skyltarna bort till Gyllercidskol-an.
A.rend.et kommer snart att behand"las och troligtvis
tillstyrkt, och d-& kommer hastighetsbegrrinsningen
inom Gyllerdd. d.ven vara l-cjst.

iize

li-skt-terades nyttan av att 15ta utfiird-a n$gon form
av anvi-sning fdr parkering, moped&kning, cykling,
hund"h&llning m.m. Sesl-6ts att 18.ta und,ersc!1ca, Stig
Pau.lsson, i vilken form d-essa bd,st skulle lfi.ta sig
gciras och kunna presentera dem till Srsstiimnan,

$zz

tiad-e inkommit forfrd,gan fr&n led-arnot i lll6llebyfdrening
om sanfd.lligheten kund.e stcid"ja ett f6r'slag att gcira
gamla stationshuset til1 fritid-sg&rd.. Styrelsen har tetit
svara att denna frdga ligger utanfor deras ansvar-
och befogenhetsomr8:de.

Vidare fcjrekom e.l .

Vid- protokollet

Justeras

H-r^^-,(-l-,-, \^"*-Y.,
Kje1l-/J<e }'licjller



GYILERODS
S AMFATT IG }IETS FOREN ING

Nd.rvarande

S A}fiI{ANTRJDES PRO TOI(OI I
1976,12,16
kl 20,00-22.00

Ordfdrand"e Kje1l-Ake McjlLer
H&kan Cronberg
TJIf Astrcin
Stig PauLsson

Ilndertecknad" sekreterare

$,2s

.tseslcjt notet faststd,lla fdreliggand-e frired-ragnings-
lista i befintlist skick.

929

F6reg6end-e sanmantrdd"esprotoko1l god-k:ind_es,
tseslutad-es att ordforand-e justerar d.agens protokoll.

$lo

Foljand"e hade tillfrS.gats;
Orkell"iunga Akeri, had.e ej mojlighet.
Sk&nska Cement, k1: ej ld.mna offert - end.ast lopande

raKnt-n8..
Hdganiis kommun, had-e ldnnat offert ca 1B/" hdjning.
3es1u-tades att anta llcigand.s konrnuns offert med
reservati-on for hdjning av GS-avtalen.

$rt

F:a Antenn Hlektric i tv1almci, hade ldmna.t muntlig
offert fcir seltrice for centralantenn.Beslut kommer
att g6ras d.6. servicekontraktet eir oss tillhand.a.
R2^\,' ') Z

Besluiades att h&1la fcireningsstdmrna tlsclagen 22 mars -77kl 19.00 p8 irrunnbyg8.rden.

tll
0rd.fdrand.e ltit medd.ela att SCG 6ven st&r fcir kostnad-erna
fci:' planteringen, se !25.

Vid.are forekom e.i.

Vid protokollet

F6red,ragnings-
l -i ^+^

Justerlng

Skcitsel samfeil--
lighetsmark 1)ll

Ser.,ri cekontrakt
centralantenn

.Ersstdmna

KonTpl etterings-
plantering

Jusieras
I

t-- a. ilq'u-- t+t* \-,\u.t-*--'l
Kjell-Ake l,{611er

otokoll et



GY],i,ERODS
SA]:,[FJ\Tt IGHE T SF ORENI}IG 1 ( 2)

SA}iilSAilTR]i"D E S PRO T OKO t T,

1977.02.22
k1 20.00-2r.00

ltrdrvarand"e Ordfdrand.e lijell-Ake l{oller
H&kan Cronberg
IIlf Astrcinr
Stig Paulsson

Vid protokol-let Und-ertecknad. sekreterare

Dagord.ning ,ll+

3es16ts att stryka punkterna 5 och 10 frAn d.agord,ningen.

Justering 5l1-

Fcireg&end-e samnantrrid"esprotokoll god-kdndes.
Beslutades att ord,fcjrand.e justerar d_agens protokoll.

Centralantenn $rc

Servicekontrakt med Antenn Elektric d,r' nu. tecknat.
irskostnad. for service dr kr 650:- exklusive mervei.rdes-
skatt.
x=-DKOrSer Samrar- J) I

lighetsmark 1)ll
Sk6tselkontrakt med Hcigands kommun d,r nu tecknat fcj:'
innevai'and"e 3.r. Arskostnad- kr 15.7703- &vser ej fast
anbud- eftersom kostnader fcjr vinterviigh&l1ning ej kan
faststeillas i forvd.E.

Ekononisk rapport $:e

Kassciren rapporterad,e att bokslut fcjr 1)16 var giord.
l& Hcigantis konrnun einnu ej inkommit med faktura fdr

verksamhets8ret 1916 har f6reningen en ingAend.e skuld-
fcir innevarand.e &r.

Styrel searvod"e $ lg

Beslutades att vid" fdreningsstiirnman fcjreslg fajl jand.e
ersdttning till styrelsen kr z!.000r- och reviso?erna
kr 400:-

sudget $+O

Utarbetad.es fcjrslag ti1l utgifts- och inkonststat
Samt debifoz'i rrryql n-no fAr 1977 .



' GYLLERODS
SA},{FA Lt I G HA T S F ORNNI NG 1977.A2.22

Verksamhetsrapport ii41

Stig Pau-Isson presenterad.e forslag ti11 styrelsens
beraittelse fdr verksamhets&ret 1976t varvid. styrelsen
besltit god.kdi,nna densamma.

Adressjustering 5+Z

D& ad,ressfcjrteckningen fcjr f6reningens medlemmar har
blivit d-elvis j-naktuell uppd.rogs &t sekreteraren att
f iirnrra. 11 en samma.r va r!./

Vid.are f6::ekom ej.

YLd" VroLokollet/') ,/
Ua"Qt",a

Lars Steen

Justeras

++*Lu;-
Kje11-ike liidller



GY],I,ERODS
SAI\,IFAL t TG lrg T S F ORE N I }TG

Niirvarande

Vid protokollet

SA.}ff'[A NTRADE S PRO T OKO LI,
1977.05.20
k] 1 1.00-1 2.00

Ordfdrand e Kjell*Ake M6ller
Hd.kan Cronberg
Ulf Astrcim
Stig Paulsson

ad-jungerad Ingemar T/ennstrcim

Und.ertecknad- sekreterare

941

Dagordningen faststeilld-es i befintl-igt skick.

$++

Fcireg&end.e sammantrd.desprotokoll godkiindes.
T,ieslutad.es att ordfcjrand"e justerar d-agens protolcoll.

$+l

Ord-fdrand.e kontrollerad-e styrelsens fdrbered.elser
till std,mman. Sanrtliga punkter visad.e sig vara viil
fdrbered-da.

$+e

FrAn valkommitt6n deltog Ingemar lfennstronr som fbr
stnrelsen presenterade val-komnitt6ns fdrslag til1
personval vid std,mman.

Vid.are fcjrekon e.i.

Dagord.ning

Justering

Steimman

Valkommitt6n

Vid, nTotokollet

,fu/fl.,
Lars Steen

Ju.steras
L

fr,rt 4t"- U..s----"_--
K.'iel-1-Ake litiller
ordf orand.e



GYtI,EJ?ODS
SA},'IFALL IG }IE TS F ORE}I Ii.TG

Ndrvarand"e

Vi.d nrotokollet

SAT.dIVIAN T RADES PROT OKOLL
1977.O1.7_2
kl 20.oo-2o,3o

ord.fcjrand.e Kj ell-ike 1\[ci11 er
S"big Paulsson
Ulf frstrdn

Und"ertecknad. sekreterare

$1 01

Ordfcjrande Kj e11-ike llIoller
Vice ordf. Stig Paulsson
Sekreterare Lars Steen

.. r-r /r iKASgcr UTI ASTrOM

$102

Seskjts att ord,fcjrand.e och kass6r, var fdr sig
tecknar firrna.

$1 05

Fcireningens nye kasscir, Ulf Astron, beni;rnd.igad-es
att f6r fcireningens reikning forfoga ijver bank-
girokonto 269-J277.

Vid-are fiirekon ej.

tokol1 et

Justeras
fr

Konst j-tuering
av st;rrelse

Firniateckning

Bankgirokonto

t-grr^, ALt,
Kjell-Ake lvitjlLer



GYLTERO}S
SAMF]iTt IG }IETS F ORE}iIT'TG

SA}frVIAi.TT RADE S PROTOiiO tI
1977 .Og .1 4
kl 1g ,oo-22.10

Nd,rvarande Ord.fcjrand-e K,iel]-ike l\{oller
Stig Paulsson
Ulf Astrosr

Vid protokollet Underteclcnad sekreterare

Dagordning 6104

lagordningen faststiilld-es i befintligt skick.

Justering $to5

F^-^-36nda samJnantrddesprotokoll godkdndes.
;t;"ilffi;l att ordforande justerar dagens protokoll.

Rapport kasscjren $10b

Alla d"eliigare med und.antag fdr en har erlagt &rs-
avgif ten f or 1)ll. Santliga til1 fcjreni.ngen inkomna
reikningar dr betald. a (5107: 6O ) . Banktillgocloltavand e
per den J1 aug. -17 (10297:68).

Centralantenn $10?

llad.e inkommit rapport om att mottagningsfdrh&l-Land-ena
hos en del med"lemmar ej var tlllfredstd,llande.
Beslutad,es att l&ta v&r servicefirma Antenn Elektri-c
vidtaga erfoderliga &tgiird.er'

Samfii.llighetsmark gtOS

Kommunens &tagand"e fcjr samfdillighetsrnarken skcjtes
til 1 fred. s tiil- 1 and e .
El'ter tid.igare beslut av styrelsen har komnunen f&tt
tilliigg betriiffand.e lekplatserna.

Lekplatser {it oY

Parkfdrvaltningen skalt rensa lekplatserna fr&n
ogrds, luckra sanden och beskara triiden. 0vers;rn
av lekredskap och utbyte av sand iir fcjreningens
eget &tagand"e.
Beslutades att till v&ren l&ta besikiiga sanden
ocb avgcira om bYte ar av behov.



GYLLERODS
SAMFALi, IG iiET S FORETI I]{G

tfoped.hind.er

Naturtomter

1977.O9.14

$1 1o

Efter beslut p& &rsrnotet d"r mopedhindren delvis
cippnad.e, Inga oliigenheter har rapporteratst
beslutad-es d.tirfdr att awakta til1 neista Srsmote
for vidare beslut,
F,t "' tyrrl

SSrnpr-rnlct er fr&n medl emmar b e triif f and e.. i genvll)ryla
ttnrler', har inkoramit til1 stSrrel sen. Arend-et
ligger utan{'dr foreningens verksamhetsomr.i.cle
och ditrfor r&des medlenrmarna i d"etta fall vaind-a
sis till bvss:nad-sndmnden i kommunen.v*b*dOO.._-

I c1e fall d-eir uraktlAtelsen att v&rd,a tornten kan
bero p& oklarhet var tomtgrd,nserira g&r korn'oer
stl/relsen att upplysa berorda torntiigare.

Vidare forekom ei.

vid. p4otoko11 ct

L[]r"o
Lars Steen

Justeral

W" (\Ltlr.*^--
Kj ell-Ake hioller



GYLLERO)S
SA},,IFALt IG iIE TS F OREN II,TG

Nd.rvarand.e

Vid protokoll-et

1)agordning

Justering

Rapport kassdren

Styrelsearvode

Mcj1le byfdrening

Budget

SA1\0,{A}IT RIDE S PROT OKO LL
1978.01.12
kl 18.30-21.1O

Or d frir.a.nd p K-ie'l t-Ate l.1o11er
Stig Paulsson
Ulf Astrdm

Undertecknad sekf'eterare

$rrz

lagord-ningen faststiilldes i befintli-gt skick.

$11 5

Fcireg&end.e sammantriidesprotokoll- godkd,ndes.
Ord,i'orande justerar d-agens protokoll.

!1 14

Sanrtliga d.elrigare har erlagt Arsav6;if ten f dr 1)lJ.
ltd,nta 157126ii+
Fond rcir underh6.ll 6Oo0:-
Utg8.ende nettobeh&llning 6575 :

$rtl
Beslu-tade att till kommande stdmna fciresl& ett
styrelse ar:vode ned. {!Or-/l-ed-anot for att undvilca
so cialko stnader.

6116

i{ad-e gjorts i'cjrfr&ga frin byforeningen oin sanfd,llig-
iretsfijreningen vil-1e kcipa d.el i sopcontainer vid $rren,
lleslutades att avst& d6. samfd.lligheten som s&Can inte
liar n&got behov av sopcontainer.D& flertalet Gyllerod-e-
bor dr medler.mar i byfcireningen tordte byfdrcningen vara
den naturliga kostnadsbd.raren for att und"vika denna fo::m
av d-ubbelbetalning som for m6nga kunrlc t)'clias oniid-ig.

$ttt
Riktlinier' l'dr 1!JS &rs bud-get drogs upp. Seslutades
att burlgeten i sin helhet skall ligga k1ar trll ndsta
sarunantrdd-e ltl .02.26.

Vid-are forekorn ej.

Vid VVlotokollet

*#:: I\tol r er



GYT,LERO}S
S AMFAJ,I IG i{ETS FORENING

Nd.rvarand"e

Vid- nrotokollet

S A1\[ITA NT RADE S PRO TO I{O L L
1978.O2,26
kl 1 1.00-1 2,00

Ordfcjrand.e Kj e1l-Ake Mcjller
Stig Paulsson
Ulf Astrom

ad-julgerad- Sten Alexand-ersson

Undertecknad- sekreterare

-li11B

nagord-nin5;en fastst5.1ld.es i befintligt skick.

frtg

Fcir e g8.end" e sarn:nan triid. e spro toko 1 1 go dkiind e s .
0rd.fcirand-e justerar dagens protokoll.

61 20

Ord.fcjrand-e lcontrollerade styrel sens fcjrberedelser
till stEimrnan. Samtliga punkter visade si-g vara vd1
fcir b eredda.

$t zt

Fr&n valkommitt6n deltog Sten Alexand-erssonr som
fdr styrelsen presenterad,e valkomrnj-tt6ns forslag
ti1l personval vid stdmman.

Vid"are fdrekom e.i.

Vid orotokollet

Dagordning

Justering

Stdmrnan

ValkommittSn

(^']l,a
Lars Steen

Justeras

*;--xl.- [<"L-
K j ell-Ake l'{tjller



, GYLLERODS
SAIV]FALLI GHETSFOREN IN G

SAIYMANTRADESPROTOKOLL
1978.05.17
k]. 18.30 - 21 .30

Ndrvarande Ordfdrande Kjell-Ake Moller
\t1d P=rtlccnn

Ulf Astrom

Vid protokollet Undertecknad sekreterare

\rrrr,/ . (-n4
I iagonon1ng t zu I

--b-_ - - 'b

Dagordningen faststSlldes i befintligt skick.

Justerins t2o2v
Godkbnnande av fdreg&ende protokoll ajournerades.
0rdfbrande justerar dagens protokoll.

Sekreterareposten 5203

Beslutades att lYats Strbmgren dvertar sekreterareposten
samt tan kontakt med avg&ende sekreteraren Lars Steen
fdr overtagande av handlingar.

Rapport kassoren S2O4

Fond fdr underh5ll 6.000:-
Banktilleodohavande 6. 200 : -

Justering av
\/ ekonomisk redogorelse 5205

Kostnaden fdr skotsel- av samfHllighetsmark av konmunen

Sndras fr6n 13.700:- til1 14.711:- Kr. for verksamhetsSret
1976/77.

I eknlalscn 52OaLU'\Pfuvsur

Uppdrogs ti11 Stig PauLsson att ta kontakt med h61so-
ubrd"nErnden for itt ta prov p3 sanden i sandl&dorna.
Ett forslag att minska storleken p& norra lekplatsen
stb1ldes. FrSean bordlades till hdsten'

Asfaltytor t2O7

NSgra asfaltskador har konstaterats. s. Paulsson tar
kontakt med Henry Gustavsson, Hoganas konmun, for &tg5rd.
Mdjligheten att Lattu upp stenar for att forhindra Skning
p&-gr5smattehorn vid g&ngar undersoks av S. Paulsson.

2/..



GYLLERODS
SAIYFALLI GHETSFOREN IN G

SAIYIVIANTRADESPROT0KOLL sid. 2
197 B .O5.17
k]. 18.30 - 21 .30

ovrigt tzOB

Styrelsen beslot att ej antaga erbjudandet om att
kollektivt g3 med i Sveriges Villa6gareforbund.

Vidare forekom ej.

Vid protokollet Justeraer

r, t, \ | , .[,^r,r .\-- f,|,^^ A*d [,(g--
,W JV"rt . \'w\-'r'
tvlats Strorfufren K-A Moller



GYLLERODS
SAIVIFA LLI GHETSFOREN ]N G

NErvarande

Vid protokollet

Dagordning

J ustering

Rapport kassdren

lvledlennnars
inbetalning

Centralantennservice

Skdtsel
samf61 lighetsmark

SAIVIYIANTRADESPROTOKOLL

1978.O9.27
kl. 18.30 - 21 .30

Ordforande Kje11-Ake lYoller
Stig Paulsson
Ulf Astrdm

Undertecknad sekreterare

t20s

Dagordningen faststSlldes i befintligt skick.

5210

Protokollet frSn 1978-02-26 godkdndes.
Fdreg&ende sanmantrHdesprotokoll godk5ndes.
0rdforande uts8gs att justera dagens protokoll.

t211

Fond for underh&]l 6.000.-
Banktillgodohavande 27 .O75. -
Inga obetalda rEkningar ligger.

t212

3 st inbetalningar har fortfanande ej inkonmit.
Stig Paulsson utfdrdar ett standardbrev for
upplysning ti11 dessa om deras skyldighet en1.
lag att betala avgiften, med hot om indrivning
samt att drdjsn6lsr6nta om 12 per m8n frEn fdrFallo-
dagen konmen att debiteras jSmte expeditionskostnader.

Vid nEsta 8rs utlEmnande av avgiftskort bifogas ett
brev d6r fastighets5ganen upplyses om skyldigheten
enligt 1ag om medlemskap i f6reningen.

t213

N&gra fel har ej konstaterats varfor n&gon extraservice
ej erfordras. Ordinarie service Sger rum i april
mEnad.

s214

Stig Paulsson har haft kontakt med stadstrSdgardsmastaren
H. Eustavsson i Hogands konmun. Denne skall konma ut
til1 Gyllerod for [enomg3ng p& plats om vad som skal]
gdras enligt kontrakt och vad som ej gjorts'



GYLLERODS
SAIYFALLI GHETSFOREN I N G

Lekplatser

SANIVIANTRADESPROTDKOLL sid.
1978.O9.27
k1. '18.30 - 21 .30

t215

HSlsovSrdsnEmnden i Hogan5s har kontaktats ang6ende
haklcricnnn\/ nf, leknlatqen- Pnnvtagnins har senenelltEr "' '-
visat sig vara icke tillfbrlitlig, varFor man nu
rekonmenderar att endast fvlla oi sand vid behov.

Kje11-Ake lvl6ller overser lekplatsernas utrustning
med hdnsyn till s6kerhetsaspekter som lossade
bultar m.m.

Mats Stromgren ritar ett forslag pA komplettering
av den norra lekplatsen, s3 att Stig Paulsson kan
begdra in offert p3 grdsmattebiten med H. Gustavsson,
och Kje1l-Ake Moller undersdker priset for ett par
extra gungor samt priset f6r ett kliitterhus.

Vidare fdrekom ej.

dT*"F--I IOLD



GYLLER6DS
SAMFALLI GHETS FORENING

Nlirvarande

SAMNIANT R}iDE S P ROTOKOLL
197 9-01-25
kI. 19 .00-21 .30

Ordf6rande Kjell-Ake M61Ier
Stig Paulsson
UIf Astrdm

Undertecknad sekreterareVid protokollet

Dagordning

Justering

Rapport kassdren

Skdtsel sam-
f iitlighetsmark

s21 6

Dagordningen faststiilldes i befintligt skick.

s217

Fdreg&ende sammantrddesprotokofl godkdndes -

s218

Fond fdr underh5ll: 10 000:-
Banktillgodohavande: ca 22 000:-

s21 e

Trots upprepade fdrs6k att n& stadstriidg&rds-
mlistaren H. Gustavsson i HdganSs kommun angiende
sk6tseln av samfiiltj-ghetsmark enligt kontrakt
har detta ej lyckats. S. Paulsson tar nu istiillet
kontakt med gatukontorets chef P. Novak f6r
genomg8ng av kommunens &taganden enligt offert'

Det besldts att den nya grupp inom kommunens
arbetssty.rka, som i &r skall ha ansvaret f 6r
skdtseln av samfiiltighetsmarken skal1 fa en
chans detta &r. Om vi ej kan se n8gon biittring
f5r vi diskutera nya l6sningar.

s220

K-A M611er redogjorde fdr vad kostnaden att
fiirverkliga M. Sir6mgrens f6rslag ti11 fdrbdttrj-ng
av den norra lekplatsen (se ritning) skulle bli'
Markarbetena skulle kosta ca 7 000:- och ett
lekhus ca 3 000:-. Det besldts ddrfor att
fdreningen g3r ut med en fdrfr8gan ti1l samtliga
medlemmar om det 5r n5gon som har n&got emot
att vi fdrverkligar projektet genom att tigga

Lekplatser



GYLLERODS
SAMFALL I GHETSFOPSN ING

Ovrigt

SAMIqANT*iDESPROTOKOLL Sid. 2

197 9-01-25
kl. 19 .00-21 .30

ihop material samt utfdr arbetet genom frivilliga
insatser. Inga kostnader skulle d5 belasta
samftilligheten. Skrivelsen sammanstiilles av
S. Paulsson i samarbete med M. Strdmgren.

s221

K-A lq611er fick uppdraget att ta in offert fr8n
Centralservice i Helsingborg fdr antennservicen
fdr att jiimf6ra kostnaden vid ndsta fdrnyelse
av kontraktet med Antenn Electri-c.

K-.4. Mdller samt Ulf Astrdm meddelade att de
dnskade avgS i samband med Srsmbtet. K-A Mdller
meddelar valberedningen detta.

Vidare fdrekom ej.

Just&as '

M*At l'fu/
k-A tqorr"t

o11et

Str6mgre
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GYLLERODS SAT,il4ANI*{DESPRCII'OKOLL
SAIUF;ILLIGHEf,SFERM{ING L979-02.T4

KL. 19.00 - 22.00

Niirvarande Ordfdrarde Kje11-Ake lbller
StJ-g Paulsson

\"/ Vid protokoll-et Undertecknad sekreterare

v Dagordning 5 222

Dagordningen faststiill-des i befintligt skick.

Justeri-ng S 223

Fdreg&ende samnantriidesprotokoll godkiindes.

Raptrnrt kassoren S 224

Revisionsberiittelse Lrar ixkomrdt fr8n fdreningens
revisor.
Fdrslag frin stlnrelsen till &rsrotet att medlenrnar,
som misskdter inlcetalningar, ska1l debiteras straffavgift
ned 10 kronor per pabdrjad mAnad + 15 kronor i epeditions-
kostnader. On betalningen ej skett inom 3 m8nader efter

v fdrfallodagen, konner beloppet att uppf6ras p3 restlZingd
Edr indrirming.

Skotsel S 225
sarnfZillighets-
nark S. Paul-sson har nu nitt kontakt ned stadstrHdg'irdsrristarenv H. Gustafsson och arrangerat ett salnnantriiffarde i Gyllerod

den 19 februari 1979 f6r genong8ng av konnn:nens &tagarde
f6r skdtsel av sanrfiilliqhetsrnrk.

Fdrberedelser 5 226
Argndtet

Fdrberedelser inf6r Srsnrtet diskuterades. Tidpmkten
f6r Srets stiinrna blir td'biagen den 27 trtars 1979. I(allelse
skall ut senast den 12 metrs.

Vidare fdrekcrn ej.

Vid protokollet Justeras

Irfats Strerncrren K-A l4o11er



T111 Styrelsen f6r GylLertld.g samfiilll8hetsf6nonlng

Jag blfoga,r el<onomisk redogdrelse (*t! undersltrlvas av etynelsen) ,
r"iport 6m kassa,X.nventenlng och revlslonsberii,ttelso fbr gleta
gd,;lben ur mln penpa.' Tack iijr ett got! gamarbete. Pga t1l1-trinkt
ifyitnrtte steiller Jag lnte up1: fLera d,r'

Vlssa 6nskemg,L, tlpsr synpunkter mn har Jag t11L En alllhopal
1, St,yrelsen bdr gemenaamt attestera verlflkatlon nr 1A/78, 

^n: Fllmateckntng dv llkvld.a nedels konton b6r enllqt tradltlon
alltld \ara, itformaa sg, a,tt rnlnst 2 personer a.11t1d' sknlver
p&, t ex kass6ren + n8,gon 1 stllrelsen.

in f'cirenlngens lntiikter resp. fdrmiigonhet und.erskn!.d.er med ,god'

marfgfnil d.on punkt diir ined.lemnrarna skaLl taga upp nAgra be-
lopp 1 slua egna delclaratloner.
tConiot f6p foid.rned.ol bbr utlryla,s t111 ett motbokelbst konto
(ag frr. lngen bankbok ftjrsvlnna, d.en tiicks 9J av nAgon hern-

iUruai.rf.S). Vlclare synes urlg tvelrsant om 12 n&naders uppsiig:nlng-
iir rd,Lt, ritknlngsslag? Hur snJ,bbt behdver vl pengarna? Om vl skall
ha lA mAna,derg*uppsdi.nlng bCIr Jr.r penga.rna al1t1d. va.ra uppsagd-a.1_

Vldare: om riintan eJ'hdr-tl11- iond.en bdn rtintan lyftas 6ver t111
sparrtiknlngeno
I(onta,ntkaesa,n btjr alltld. unclerstlga 5OO: -,
Upprgtta reglsterkort fbr varJe mecLlemsfaotlghet enl-lgt bl:foga.t
,idrstag och f 61 ln iigarna santt den &rLlga. betalnlngen !

Fplka [lara rogler f6r niin drdJsm&lsrtinta skal1 d.eblterae och
fr"r a"tt skall 6eriiknas och ta in dessa rogler. 1 stadga,rna.
LlL.qs unp sansklld.a konton 1 bok.f6rLngen f6r a) samrnantrades-
icoiina,aer b) representatlon c) .t:llersiittnlngar.
Obs e.tt bllersiiitnlng vld x kr/rnll skall upp p& kontrollupp-
glften niiste, gd,ng.
ija en medlern [etalar t ex exp.a,vglft skall d.enna kre6ltepa.s
i ex kontorsltostn och riints, kredlteras riintelnttlkter' eJ

modlemeavglfter.

a hiilsnlngar

4o

n
J'

Xve

/a

1nrvo

Fdr att h&Ila er Llte' grann I 6rat v111 Jag glirna ha en kopla
a,v d.etta brev I retur fijre Arsndtet mecl notellng om vad som Ein

gidil;.; i*"ru" atltsa, punkt 1, 2t 4,6,7, B) lntvga1 av styreloens
o rd.f .

TorbJ 6rn I(Jii1L



a
1'
I
J

Ti11 Styrelsen fijr
Gyllerdcls Sa.nfd.llighet sfiirening

TiLl styrelsenijtet den 14/2-79

Konmentarer tiLl revisorens brev och ti1I niitet

1. Verifikation 10 biliigges fiir attestering

2. 3etr. onlliggaing tilI tv& firnatecknare, fijresltr jag att
detta infdres i sa,mband. neci att ny styrelse vH,ljes.

tll
1, Ingen komentar.

4. 3ankboken uppsagd i d.ag dien 14/2-79

5. Kontantkassa.n H.r itl.agr som normalt lika med noll.

5. Registerkort biliigges.

J. 3dres16.r att fiJrslag l?igges till trsmdtet orn att tlriijsn&lsriinta
tas ut efter 1 juni. Dock Ldgst 10:-

8. Kontoplanen fdr innevarand.e A.r &ir upplagcl, men kan dnd.ras on

ny dagbok anskaffas.

9. Tog:s ej upp eftersom bilersiittningskostnaderna vat s& liten del

och uppgiften rrar ny fijr A.rets lijnebesked. Ingen ursdkt.

10. Ett fdrbiseend.e. lngen komnentar.



t

11.

12.

Siliigges kvitton til1 Kjell ,Eke

tillsannans med. verifikation nr
och Stigl son ijnskas i retur
10.

Ekononiska rapporten fi5r clagen:

Sankkonto 1Q.412258

Sparkasserdkning 21.566269

Ti11g&ngar 71.999t24

1t. Mitt biclrag till €,rsmdtesplaneringen

a) Overskott 8.'165r- f6r budgeteringen

b) nkononisk reclogdrelse fdr 1978

c) Rapport tjver revision d,en' 29/12-78

d) Revi sionsberd,ttel se

e) rtt 1 Verifikation nr 10

f) Pkt { Bankboken upPsagcl

g) ftt 5 Registerkort upprlittade

1{. .&tersttr att klara av

h) Pkt 2 trvg firmatecknare fbr likvida netlel

i) Pkt J Regler fijr d.rijjsnS.lsrFinta
j ) Pkt B Anclring av kontoPlanen

arj- 1979

Sur.



GYLLERODS
SAMFALL IGHET SF OREN TNG

SA}'IMANT R}!DE S P ROT OKOLL
r97 9-0 3-0 6

Ndrvarande Ord.fdrande Kjell-.Ake M61ler
Stig Paulsson
Ulf Astr6m

Dagordning

Justering

Rapport kassdren

Fdrberedelser
Srsmdtet

5 227

Dagordningen faststiilldes i befintligt skick.

s 228

F6regSende sammantriidesprotokoll godklindes.

s 22e

Inget nytt att rapportera efter f6regiende mdte.

s 230

AlIa fdrberedelser infdr Srsm6tet klara.
Kjell-Ake l.{6l1er bestZiller plats pi Turist-
hotellet f6r 20-30 personer.

Vidare fdrekom ej.

Vid prgtokollet
t H r\
U,f.'=$,kt l.{"r--
Kje11-Ake M6IIer



G\T;LERODS
SA}4FALI,IGIgISrUnnrrmC

lGinrarande Ondf6rarde Tbrgild }Gnsson

Stig Paulsson
Ihts Strcngren
G\:rBritt Brod6n

Sarrnantriidesprotokoll
1979-04-r8
k1. 19 -

Konstituering
av stla:elsen

Firnatecknare

Overtagande av
handlingar

Justering

Iekplatsen

s3o1
Beslutades att G.rn-Britt Broddn 6vertar kassdrsposten
sanA att lthts Strdnrcrren fortsdtter som sel<reterare.

s302
Beslutades att ordf6rande och kassdr qenensanrt lir
firrmtecknare f6r fdreninqen.

s3o3
Ordfdrande och kassdr tar var f6r sig kontakt med sina
fdretriidare f6r overtagande av handl-ingar.

s304
Justering av fdregierde rnotes protokoll ajournerades
tilI ruista mdte.

s3os
Ithts Strixqn:ens fdrslag ti1l forHndring av norra
lekplatsen diskuterades. Stlzrelsen besldt att uppskjuta
crnbyggrnaden ti1ls vidare.

Vidare fdrekcrn ej.

Justeras
/l\ , .r,4 ll lc'W cL{a^--^---
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GYLLERODS
SAMFALL I GHETSFOREN ING

Niirvarande:

Vj-d protokollet:

Protoko1l frtn
styrelsem6te 1 980-01-Zl ,kl. 1 9.00

Ordf. Torgild M8nsson
Stig Paulsson
Gun-Britt Brod6n

Undertecknad sekreterare

s 305
Dagordnj-ng

s 307
Justering

s 308
Rapport kass6ren

s 30e
Sk6tsel och under-'haf1 gtngstigar
och lekplatser

s 310
TV-antenn

s 311
Forberedelser
infdr Arsmdtet

s 312
Ovriga fr8gor

Dagordningen fastst5lldes i befintligt skick.

F6regAende sammantr&idesprotokolt god-
kiindes.

Banktillgodohavanden 4470j : 40
Fond fdr underhSll 11226243 (se bitaga).
Inga obetalda rdkni-ngar finns. Samtligaavgifter f6r 1979 iir inkomna. Riikningper den 31 dec. 1979 6r Einnu ej erh8llen
fn&n kommunen. Besldts att. Toigild tarkontakt med kommunen och p8minner om detta.
Torgild och Gun-Brltt gtr 6ver lekplatsernaf6r inspektion av slikerhet och behov avunderh5ll av lekredskap. Torgild ochStig unders6ker m6jligheten att liigga
stenbumlingar i griinsen mellan gingstig
och gr5smatta i v5gkorset mellan husen-12, 13 och 27. Stig fdrfattar en skrivelsetill M6lIe Viigfbrening med pipekanden omviigfdreningens skyldigheter alt underhilla
dven torgen inom Gyller6d.

Servj.ce f6r TV-antennen l6per 1 &r tillenligt kontrakt. Inf6r nalta Ars kon-trakt skall offert tas in iiven fr8n andrafdretag.

Arsmdtet bestiimdes att liga rurn i stationen
m8ndagen den 17 mars kl. j9.30 med reserv-dag den '10 mars. Stig paulsson och MatsStr6mgren meddelade att de 6nskade avg6i samband med 3rsm6tet. Torgild medd6larvalberedni-ngen detta.
Besldts att avtacknlng av avg8ende styrelse_Iedam6tet med present ej skalt ske. it.t"Strdmgrens fdrslag till f6rb6ttring avnorra lekplatsen medsiindes kallels6n tillarsmotet.

Vidare f6rekom ej.

Mats

Justeras:



GYLLERCIDS
SAMFALLT GHETSFU REN I NG

Ndrvarande:

Vid protokollet:

Protokoll frin
styrelsemdte 1 980- 02-06

Ordf. Torgild M5nsson
Stig Paulsson
Gun-Britt Brod6n

undertecknad sekreterare.

s 313
Dagordnj-ng

s 314
Justering

s 31s
Tidpunkt fdr
trsmdtet

s 316
Fdrberedelser in-
f6r Ersmdtet

Mats Strdmgren

Dagordningen faststiilldes i befintliqt skick.

FdregEende sammantriidesprotokoll god-
kdndes.

Arsm6tet skall i Er iiga rum i.M6t1e
stationshus m8ndagen den 1Z mars kl. 19.30.

,

Budgeten diskuterades. Styrelsen fdreslog
en uttaxering pe Z5O kronor per fastighet.
Vidare fdrefuom ej.

Justeras:oIlet:



GYLLERODS Sammantr6desprotokoll
SAMFALLTGHETSFCiRENTNG -t gg 1 -o2-o3

Nd.rvarande ordftjrande Torgild MAnsson

Gun-Britt Broden
Saima Elgqvist
Christer Nilsson

Dag'ordning

Justering

Rapport
Kassiir

Ftirberedelser
Arsmdte

Ovrigt

$4o t
Dagordnj-ngen godk?indes i befintligt skick.

$4oz
FiiregAende sammantrZidesprotokoll godk?indes .

$4o3
Kassijren redogjorde fijr riikenskapsperioden
1.1-31 .12 198o. Redogiirelsen 16mnas til1 revisorerna
f6r rewision.
Hdganiis kommun kar ej lZimnat slutredovisning
fijr 198O avseende kostna.d.er fdr skijtsel av
samfiillighetsmark. Ej heller f6r Aren 19ZB och 1979.
Eventuella Atgiirder beslutas vid niista stvrelse-
sammantr?ide.

$4o+
F6rberedelser infiir Arsmtitet diskuterades .
Tidpunkten ftjr 6rets ordinarie stdmma blir
mAndag.en 23 ma.rs 1981 kl. 19.3O och platsen
stationshuset i M61le. Kallelse skall ut senast
den 9 mars. Fiirberedelserna forts?itter vid niista
styrelsesammantrdde den 3 mars kl. 1!.JO hos pippi,
Krokgrdnd 5.

$4ol
Styrelsen bes lijt

att pa kommande irsmiite ta upp fragan om mottagnings-fdrhAllandena fijr radi o/fV ar ."""!t.blu.
att efter inkomna klagomAl om giftbesprutning
av enskild mark fiirsiika giira upp en karta iiver
omrAdet som tydligt utmiirker r.rnfaflighetsmark(Torgild ocn bnriJt".)

att fiirsdka utfdra det underhall- av norra lekplatsen
som besl6ts av ordinarie st6mma 199o. Eventuelltskall information om detta utgA i samband med6rsmiiteskallelsen (beslut p& rrart" styrelsem6te ) .

$4oe
M6tet avslutades.

,Justeras /
/ouril h--*-
To'rgild MAnsson

Avslutning



GYLLERdDS SAMFALLIGHDTSFORENTNG

NS.rvarande:

Dagordning

Justering'

Kassarapport

Slutredovis-
ning kommun

SammantrZidespro t oko1- I
1 981 -o3-o3

ordf6rande Torgild l{&faCson

Gun-Britt BrodCn
Sa.ima Elgqvist
Christer Nilsson

$4o7
Dagordnin€'en godkdndes i befintligt skick.

$4oe
F6reg'Aende sammantrlidesprotokoll godkiindes .

$4o9
Inga obetalda rZikningar .Revisionsberd.ttel-sen
k1-ar. Ekonomiska redogbrelsen k1ar.

$4 to
Annu ingen slutredovisning fran kommunen betriiffande
skdtsel av samfiillighetsmark f6r 6ren 1978, 1979
och 198O. Torgild fdrfattar skrivelse ang. detta
och skickar tilI kommunen.

Norra
lekplatsen

Fiirberedelser
Arsmiitet

Avslutning

$4t t
Besluta.des att tillsammans med
informera om planerade arbeten
4/4. sandflyttning
1 1 /4 utplanering. mat jord.

$41e
Arsmijteskallelsen genomgicks och innehAllet
bestdmdes . 81. a. budgetf 6rs1ag fiir 1981 , uttaxering
275,Oo / tastighet.

$4t3
Mdtet avsl-utades.

Ars m6t eskal lels en
pA norra lekplatsen,

Vid protokollet

2jd/fz
Christer Nilsson

Justera.s
,l

,'4A
Torgild M&nsson



GYI,LE|RODS SAMFITI,IIGHETSF6RM$ING Protokoll fiirt vid sarnrnantrdde med
st;rrelsen f6r Gyllerijds Samf2illig-
hetsfdrening torsdagen den 22 oktober
1 981

Christer Nilsson, ordfijrande
Gun-3ritt 3rod6n
Marie-Louise Cronqviste sekreterare
Sairna Elgqvist

$ +t+

Ndrvarande

Dagordningen godkiindes i befintligt skick. Dagordning

$ +tl
P& uppdrag av trsmijtet hade ord.fijranden begdrt och erhtllit en Beslut &rsnijtet
karta frtn komnunen ijver Gylleriids-onr&d.et. Dd.rav frangick vilka
omrtden som ii,r samfEillighetsmark och vilka som d.r kommunens.
Denna karta genongicks och beslijts att kartan skall finnas till-
g?inglig hos ordfijranden.
P& &rsnijtet upptogs fra.gan on moped.a.kningen inom onr&det. Den
p& S.rsniitet fijreslagna Stgzirden att avstiinga vzigen i sillgrii.nds
fiirliingning hade unders6kts. &rligt besked fr6n brandnyndigheten
i Hbganiis ftr denna viig inte avstdngas pt gmmd av brandsiiierhets-
skiil.
F6rberedelser fur att slitta upp en vH,ryisningsslqyrt vid infarten
ti11 Gyllerbd dir under arbete nen besked hade inte inkonnit orn
hur 16.ngt detta avancerat.

$ +te
Heddelade kassiiren att j st nedlerunar i fdreningen dnnu inte
ha.d.e betalat sin &rsavgift.
Seslijt styrelsen att kassijren snarast skulle skicka en ny p&-
minnelse.
Den ]0 september 1!81 finns en betrAllning i fdreningen 1€W 35.101:15. Inga obetalda rdlmingar finnes.

$ +tz
Besl6ts att skriva ti1l Hi5ganiis kommun ned begH.ratrr om en offert
p& santliga arbeten och und.erh&11 av samfdllilnetens rnark fijr
1982.

$ +te
Anntirkningar hade inkonnit ti11 styrelsen angtende da.liganottagningpfdrhtllanden pt. Ill-slindaren.
Med anledning hd.rav beslijts att i fijrsta hand. kontakta firrna
Antenn-Elektric i Malnd, med vilken firqa vi har ett kontrakt
om skijtsel av den befintliga antennen.

$ +tg
Bestdmdes att skriva tilI ldnsstyrelsen i Malnij och meddera
den nya styrelsens sarulaJrs?ittning,

$ +zo
Med anledning av besrut p5, &rsniitet 1980 upplyste styrelsenon att grd,snatta pt. den norra lekplatser, rriti"l, d,r anlagd..
Pl-a.neras att plantera buskar dd.r innevarand.e h6st.

Rapport -kass6-
ren

Skrivelse Hii-
ga.nd,s komnun

Centralantenn

Skrivelse t.
LHnsstyrelsen

Orrrigt



_ll_

Styrelsen beslutar att sdtta upp en anslagstavla fijr medde1alden
m.m. p& parkeringsplatsen vid rrHd,ventt.

Nd.sta styrelsesannantreide kommer att iiga-rum torsdagen den 1{
januari 1982 kI 19.10.

$ +zt
Sa.mnantrddet avslutades.

$t*as ?, / nt'._af //. 'n///./t't-JU z-z--\+" ( / cg_a__e
Christer Nilsson
0rdftiranden Vid prololrollet: i

ii i n: ilrX, kj q [in, t, qoo.zt
Marie-Louise Cronqvis tf
Sekreterare

\1



,

N2irvarande:

Dagordningen godkEindes med
&rsniitetrt.

5 q.zt

Fdreg&ende sa'mantr6desprotokoll god.kdndes. Ord.fijrand.en ned-de1a6e, att
besluten frd.n fdreg6ende sanmantrd.d.e hade verkstdllts och att pj."eli-
nindr faktura fijr 1982 hade inkonnit fr6n konmunen avseend.e kofui:nens
arbeten p& sa.urfdllighetens mark.
Yid fiirnyad kontakt med brand.urlmdigheten i M611e medd.elades, att
ryndigheten inte hade n&got att invdnda not en avstH.ngning av
sil1gr:tnds fiirldngning. Med an1edning hH.rav kornmer vd8fiireningen
-efter p&stdtning av samfd.llighetsfiireningen - att stiinga vii6:en.

$ +z+

P& fijrekomrnen anledning beslutade styrelsen att i fortsdttningen
vid indrivning av A.rsavgifter fdrfara enligt fdljande:

1. Eh anmodan ti1l fiireningens medlennar om inbetalning av
&rsavgift utsdndes

2. Har avgiften inte inbetalats 1{ dagar efter f6rfallodagen
utsdndes ett kravbrev med upplysning on att utebliven be-
talning av Srsavgj.ften medfdr risk f6r utrn5tning utan f6re-
g8.ende vartring.

Meddelade kass6ren att det fortfarande Stersttr en obetald &rsav-gift fiir 1981 .

st5rrelsen beslutar fdresl5 &rsmdtet att kr 10.000s- av innestA.end.e
nedel skalI fdrdelas p3. olika fonder.
Styrelsen beslutar inkiipa en stege, som efter rekvisition ska11 kunna
l&nas av all-a medlemmar i fiireningen.

$ +z>
PA. fijrekornmen anledning beslutar styrelsen att tillskriva kormwren
och beg?ira fijrklaring ti11 att staketet vid Gyrleriids norra ut-fart mot gamla stationsvdgen borttagits. Fdreni.ngen kommer ocks&att begH,ra besked nd,r staketet kommer att iterfijras.

$ +ze
P& fdrekomuren anledning med.d.elar ord.fijranden att han varit i kon-takt med firrna Anterrr-Elektric i Malnij. Fi:nan meddelarr att vdden_leken f6r nii:rrarande oni5jliggiir nSgon service av amtennen. Service
kommer att ske ldngre frarn i vir. Firman lovar oeks& att htlla
fdreningen r.mderrdttad on hHndelseutvecklingen vad giiller parabol-
atrttenn. ,

5 qzt
Styrelsen beslutar att fiirldgga l-9g2 &rs trsndte
den 2) mars k1 19.10. Lokal: M6l1e stationshus.
skall underrdttas.

ti1l m6,ndagen
Valberedningen

Protokoll fiirt vid sammantriide med styrelsen
fiir Gyl lerijds Sasrfiillighe t sf6rening torsdagen
den 1{ jarruari 1!82

Christer Nilsson, ordfijrande
Gun-Britt Brod6n
Marie-Louise Cronqvist
Saima Elgqvist

$ +zz

tilliigg av prrnkt rtFdrberedelser inf6r Dagordningen

Fiireg6.ende
sa.mmantr.Drot.

Lrsavgifter

Fonder

Ink6p av stege

Staket - norra
utfarten

Centralantenn

Arsnijte 1982



I
-2-
$ +za

Styrelsen beslutar att nH.sta sannantrdde med stlrrelsen ska1l iiga :nln
torsdagen den 18 febmari 1982 k1 19.J0 hos Saima Elgqvist.

$ +zg
Efter diskussion beslutar styrelsen att g6ra en enkEit bland fijre-
ningens medrermar om 6nsken€.1 finns om upprH.ttande av en anslags-
tavla inom Gyllerdds-onridet. Fdrslagsvis skal1 denna enkilt utsFind.as
tillsa.rnmans med. E.rsmiiteshandlingarna. s:kdten skall dven inneh5lra
6nskenA.1 on var ev. anslagstavla skal1 sd.ttas upp.

Niista styrelse-
sammantrdde

&rkd,t ang.
anslagstavla

Sarunantrddet
avslutas

S +lo
Sannantrddet avslutas.

Christer Nilsson
Ordfiirand.e

vffinrotovt* //
///mru {rtz"a 6l,nq
Marie-Louise Cronqvist?'
Sekreterare

Justeras:



Ndrvarande:

$ +lt
Dagordningen godk?indes i befintligt skick.

$ qlz
Fd re g6.ende s a^rnnantrdde spro toko 11 go d.kdnde s .

5 qtt
-E rsmii teskalrel s en genomgi cks o ch inneharlet bes tii.nd es .f6r 1!82, utta:cering W 17j:-/fastighet.

Protokoll fiirt vid samrnantrdde med
styrelsen fdr Gyllerijds Samfii.Uig-
hetsfijrening den 18 febnrari 1982

Christer Nilsson, ordfdrande
Gun-Britt Brod6n
Marie-Louise Cronqvist
Saima Elgqvist

81.a. budgetfbrslag

I qtq
Sarnnantrddet avslutades.

Y41 
n""l"u6/re*,. /

/l tft/Adn4/+((At rt
Marie-Louise Cronqvist



Ndrvarande:

Dagordni ngen:

Fdregdende
sammantrddes
protokol'l :

Arsavgi fter:

Stegen:

Centra I antenn:

Samfiil f ighetens
skiitsel:

-1

Protokoll fiirt vid sammantrdde med
styre'lsen ftjr Gy1 l erdds Samfiil 1 i g-
hetsfijreni ng 1 982-1 1 -29.

Chri ster Ni I sson , ordf ijrande
Ul I a Bl omqui st
Ronny Klang
Ingal isa Jagaeus

$ q:s

Dagordningen godkHndes i befintligt skick.

S 436

Ftiregiende sammantrddesprotokol I godkiindes.

S +:z

Meddelade kasstiren att det fortfarande 6tersttr tv6
obetalda Arsavgifter ftir 1982.

5 +ga

Fijrslag-.gjordes om att stegen fijrvaras ndgonstans p6vlrt grdnomrdde - viren 1983.

$ +sg

Blixtnedslaget i somras fijrstijrde delar av centralantennenfiir ca 17.000':-. v8r fdrsiikring var undantaget brand (dska).
!!ul{ia har tagit pA sig ftirsiikringsmissen 6ch betatat ca
13.500:-. Sjii'lvrisken dr ca 3.500:-. Numera har vi en full-
god fdrsiikring pa centralantennen. Vi tackar Lars Steen ftjr
god ltljii'lp med detta.
I vdras sattes en riktad FM-antenn p6 centrarantennen fiiratt fijrblittra stereomottagningen.

$ ++o

Offgrt ang samfdllighetens skdtsel fijr 19g3 skall skickasti I I kommunen.

llitrtag gjordes att sammfdllighetens Rosa ragusa skall
klippas ner vdren ,|983.

Samflil'l igheten saknar ansvarsfijrsdkring p6 vira allmdnnaplatser. En sddan fdrsiikring ht11er pt'att tas fram.

S 441

fOf:lag om_att uppriitta en aktuell adresslista gjordes.
Nytt styrel semijte besl ijts ti I I 1993. 01 .31 . u

Arsmdtet ftjr 1983 ska'll hdllas pd stationshuset den 2g mars.

0vri gt:



5 qqz

Sanrnantrddet avslutades.

-2-

Vid protokol let:Justeras:

, * */ r-rIk z' / "{-*--.-Christer Nilsson



Ndrvarande:

Dagordni ng

vProtokol I fdregiende
styrel semijte

Ekonomi

Arsmiite

Uvri gt

\-,Vi d protoko'l 1e

Ronny Klang

Justerat:

5 ++o

Arsmijteskal I el sen genomgi cks
bestiimdes.
Arsmiite hdlles den 28 mars i
kt 19.30.

Protokoll fdrt vid sammantrdde med styre'lsenfiir GYLLERUDS SAMFALLIGHETSF0RENING 1983-01-31.

Christer Nilsson ordf
Ul la Blomquist
Ronny K'lang
I nga'l 'i sa Jagaeus

5 ++r

Dagordningen godkdndes i befintligt skick.

S +q+

Fdregtende sammantrddesprotokol I godklindes.

5 +qs

Fortfarande kvarstdr en betalande medlem fiir 1gg?.

och innehil let

stati onshuset

5 qqt

Adressl ista skal l uppriittas och medfijl ja
kal I el sen ti I I drsmiitet.

5 ++e

Sammantriidet avsl utades.

christer Nirsson e/^d" (k-



Protokoll ftirt vid sanunantriide med stvrelsenfiir GYLLERUDS SAMFALLIGHETSFORENING 1-ggl-OZ-lq

Niirvarande: Chr j ster Ni'l sson, ordf
Ulla Blomquist
Ronny K1 ang
Inga'l i sa Jagaeus

5 +qg

Dagordning Dagordningen godkdndes i befintligt skick.

5 +so

Protokoll. fdregiende Ftiregdende sammantrlidesprotokolI godkdndes.
styrel semijte

5 qst

Ftjrberedel ser fijr Arsmljtets kal lel se genomgicks och innehal let
Srsmdtet bestiimdes.

Bl a budgetfiirslag fijr 1983, uttaxering 250:-/
fasti ghet

5 +sz

Uvrigt Adresslistorna har drdjt men skall bli klara
ti I I Srsmiitet.

5 +se

Avslutning Sammantrddet avslutades.

Vid protokol let:

\-, *o^nkia /h>

"U;;&(fil*-
Christer Nilsson



Ndrvarande:

Dagordni ng:

l.norgang av
6rsmdtesprotokol I :

Ekonomi:

Central antenn:

Samfiil 1 i ghetens
mark, skijtsel:

Uvri gt:

Christer Nilsson, ordf
Ulla Blomqvist
Ronny Klang
Ingal isa Jagaeus

5 +s+

Dagordningen godkdndes i befiniligt skick.

5 +ss

Bankens medverkan i-samftillighetens inbetalningar var ej ntgot
som styre'lsen sdg nigon fijrdel med.

5 qsg

Klagomal ang busdkning med moped inom omrtdet diskuterades.
En skrivelse skall sdndas ut till medlemmarna ing detta
probl em.

5 +oo

Mtitet avs I utades .

5 +so

Inbetalning av samfdllighetsavgifterna har gttt tjver ftjrvdntan.Alla har betalt in, inom rimlig tid.
ffi-Fel astades med straffavgi fti

$ +sz

Styrelsen skall ta kontakt med firma Antenn Electric ang
anskaffandet av en parabolantenn. Ordf. skall kontakta
firman ang serviceavtalet.

5 qsa

0ffert skal I skickas ti I I kommunen fiir 19g4 6rs skiitsel av
samfh'l 1 i ghetens mark.

Protokoll fijrt vid sammantrdde med styrelsen
fiJT GYLLERODS SAMFALLIGHETSFURENING 83.10.27

W{"(fu*;'I:"2?t5oltet

Avslutning:

Ror{ny'K1ang Christer Ni lsson



Protokoll fiirt vid sammantrdde med
styrel sen ftjr Gy1 l eriids Samfiil 1 i ghets-
fijreni ng 1 984-02- 1 3

Ndrvarande:

Dagordni ng:

Genomgdng av
fdregdende mbtes
protokol 1 :

Ekonomi :

Samfiil 1 i ghetsmark,
offert:

Centra I antenn ,
parabol antenn:

Arsmtite,
tid och plats:

Ovri gt:

Avslutning:

Christer NiIsson, ordf
Ulla Blomqvist
Ronny Klang
Ingalisa Jagaeus
Sten Alexandersson

5 +ot

Dagordn'ingen godkdndes i befintf igt skick.

$ +oz

Det verkar som vdr viidjan till medlemmarna att stiivja bus-
akning inom omrtdet har gett resultat. Inga klagomdi hittills.

$ +os

Budgeten fijr 1983 gicks igenom.

5 +oq

Offert har ldmnats av kommunen fiir marksktitser under 1984.
Offerten p& SEK 19.418:-. Godtogs.

5 +os

Intet nytt pt parabolantennfronten.
Fdretaget VM-gruppen ska skiika prospekt ang. parabol-
antenn. Ett tredje antennfijretag ska kontaktas.
Centralantennservice utftjrdes .i dec 1983 och jan 19g4.
Kontraktet pi antennservice gdr ut i jan 1985:
Sept 1984 biir beslut tagas om vi ska iortsdtta v8rt sam-
arbete med firma Antenn-Electric.

Arsmtjte 1984 skall h|l1as p6 stationshuset mdndagen
26 mars kl 19.30. Kallelse ska ut senast 12 mars.

5 +oz

Ntista styre'lsemijte den 5 mars hos Ingalisa Jagaeus.
Nyval diskuterades. Besrut om nya pritser pa iiyrelse-
posterna fdr diskuteras pd styrelsemtjtet 5'mars.

$ +oe

Miitet avsl utades

Justeras:kol I et:vid

/-\

5 +oe

OL--V"Lm



Protokoll fiirt vid sammantrh'de
med styrelsen ftjr Gyllerdds
Samfiill ighetsfOrening hos Inga-
'l i sa Jagaeus 1 984-03-05

Ntirvarande: Christer Nilsson, ordf.
Ul la Blomquist
Ingal i sa Jagaeus

Dagordni ng:

Genomging av
ftiregdende mtjtes
protokol 1 :

Budget:

Arsmiitet:

Ovri gt:

Avslutning:

Vid protokol let:

5 +og

Dagordningen godkdndes i befintligt skick.

5 +zo

Ullq ntomquist stiiller sin plats till fdrfogande enl
tidigare meddelande till valberedningen
Fr6n UM-gruppen kommer en antennspecialist till 6rs-
mtjtet fijr att berdtta om senaste nytt om parabolantenner
och satel I itmottagningar.

5 +zt

Ftjrsl ag ti 1 1 budget fijr 1 984 faststiil I des.
Prel iminh'r uttaxering 1984 275:-/fastighet.

5 qtz

Bestdmdes att kallelsen och styrelsens beriitterse fiir
1983 skall utsdndas senast mindagen den 12 mars.
Ingen ny adresslista i 6r.
Arbetsbeskrivning frdn Gatukontorets parkfijrvaltning
medsdndes kallelsen.

$ +zr

Besltits skaffa bankfack.

5 +z+

Mdtet avslutades.

Justeras:

frqtae)k"Ptu
/ (/ &r"^^/.(m-*



Niirvarande:

Dagordni ng:

Bi laga 1:

Ovri gt:

Avs'l utn i ng :

Protokoll fdrt vid--sammantriide med styrelsenfiir GYLLERODS SAIiIHALLIGHETSFONMTIE NOS
Ronny K'lang 84. 10.04

Christer Nilsson, ordf
Valborg Billow
Ronny K1 ang
Ingal i sa Jagaeus

$ 475

Dagordningen godkiindes i befintligt skick.

5 476

Styrelsen htinvisar till skrivelse som gjordes
84.01.08 och delades ut till samtliga medlemmar.
Styrelsen skall viidja ti11 samtliga boende runt
grOningen att hjiilpa till med detta problem.

g 477

Styrelsen rekommenderar att husnummer skall finnas
p& samtliga hus i omr&det. Detta bOr noteras i &rs-
rapporten. Alla avgifter har kommit in till kasstiren.
Firma Antenn-Electric skall kontaktas ang ytter'ligare
i nformati on ang parabo'lantenn .
Container har anskaffats i v&ras fOr klippavfall frin
samfiil I i ghetens pi 'lar. vi ss kompl etteri ng av I ekmateri alpl lekplats skall giiras. Kommunen skall lontaktas.
Niista m0te hilles hos Ruth p& Skiiret i november.
H0gerregeln skall gillla inom omr&det.
Besktir vdxterna i viigkorsningarna. Btir noteras i 6rs-
rapporten.

$ 478

Mtitet avsl utades.

Vid protokol let
I

, t/t-'-/
Ronr/y Kl ang' Christer Nilsson



Protokoll ftirt vid--sammantriide med styrelsen
for GYLLENOOS SNTTALLIGHETSFORTNITE
1985-02- 13

Ndrvarande:

Dagordn i ng :

Genomg8ng av
fdreg6ende
mtitesprotokol I :

Arsm0tet 1985:

Adresstati sti k:

Ekonomi :

Samfiil 'l i ghetens
markskiitsel:

0vri gt:

Christer Nilsson, ordftirande
Valborg Billow
Ul I a Bl omqui st
Ronny Kl ang
Ingal i sa Jagaeus
Sten Alexandersson

0 479

Dagordningen godktindes i befintligt skick.

5 480

Intet att rapportera.

5 481

Arsm0tet 1985 skall hallas i stationshuset onsdagen
den 27 mars kl 19.30. Kallelse skall ut senast
den 13 mars.

$ 484

0ffert har liimnats av kommunen f6r markskOtsel under
1985. 0fferten p6, 2I.155:- godtogs.

5 485

Inlgt glt luppgllgra. Ntgon form av 10-6rsjubileum av
Gyl leriids Samfiil'l ighetsf6rening diskuterad6s.

5 486

M0tet avsl utades.

Viftprotokol let
lt Ji-ti t

l{onnyf Kl ang -

5 482

Aktuell adresstatistik skall medftilja kallelsen.
Ansvarig filr Garngriind: Ronny Klangrr I' Krokgriind: Chri ster Nil sson
:: :: Al griind: Ingal i sa Jasaeus" " Si 1 l griind: Val borg Bi I I ow

$ 483

Budgeten fiir 1984 9!cks igenom. F0rslag till budget fOr
1985 faststtilldes. Prel uttaxering f0r-1995 350:l/fastig-
het. Kassiir kontrollerar att bankbtickerna har hOgsta "
rtinta.

Avsl utni ng:



protokoLl_ f6rt vid sannantrdde ned

styrelsen f6r Gyf,LERons Sam,jif,f,fCgEfs_

FORENTNC 1986-01_29

Niirvarander christer Nir.ssonrord.ftirand.e
Valborg Billow
Ronny Klang
Ingalisa Jagaeus

$ +ez

Dagord.nS-ng: Dagordningen godk&indes i befintligt skick.

\-r $ aee

Genomg*ng av
fdreg&ende 0rdf.har disk. viigskylt til.L Gyl-Leri5d.sonr$d.et

- ndtesprotokoLl:
v ned vdgfdreningens ordf. .Ele $venssonr

$ +eg

Ekononi; Budgeten f6r 1985 eicks 5"genon.F6rs1ag tilL budget

faststtil_ldes.prel. uttaxering f 61 1lgd 4Aj t-/tastighet.
$ +go

SamfdLi-ighetens Offert har liinnats av konnunen f6r markskdtselslarkskirtsel:
under 1986,Offerten p& Zt,4Zjs- godtogs,

$ +Pt

Centra-lantenn, Sekr.ska ta kontakt ned H6ganpis Radio ang. ettv parabolantenns
eervlceavtaL f6r vA.r centralantenn.

Fla Antenn Elektrl"o ska inf .ordf.ang.psrabol_antenn

fiire Arsmdtet. rnf.fr6n Televerket skalL ocks& inhs"utas.

Fi 492

irsnbtertid -&reniitet 1!86 skal"L htLLas I stationshueet onsdagenoch plats
den 19 mars k1. 19.10, KaLle!.se skalL ut senast !;e marsr

Orrctgt;

$ +gr

AktueLl- adresetatistik #tt neafdlja kaLleLsen.

Avflyttande faetlghetsEigare n6,ste ned.deLa nye dgarens

nann tiLL styrelsenrheLst tiLL kasssren valborg 3i110w.

Sesttimdes 6ppna postgiro I sanfair.lighetens narnn.

$ +s+

Avslutning: M6tet avslutad.es" t/,/pra'le kciial .-/arkitt

*?.-'/,h eil*nry*



Protokoll fiirt vid sammantr5de med styrelsen
fiiT GYLLER6DS SAMFALLIGHETSFdRENTNG
1 986-1 2-04

NHrvarande:

Dagordning:

Ekonomi:

SamfSllighetens
marksk6tsel:

Christer Nilsson, ordfdrande
Valborg Billow
Ronny Klang
lngalisa Jagaeus

s 49s

Dagordningen godkiindes i befintligt skick.

s 495

Nota bene! Alla har betalt samflillighetsavgiften.

s 497

Kommunen har missk6tt lekplatserna.
Ev ska en viss summa dras fr8n kommunens rHkning.

s 498

Bengt Wellberg ska undersiika antennen ang fHstet.

5 499

Konta^kt tages med kommunen ang belysning frEn
busshBllptats titl GyllerddsomrSdet.

5 s00

M6tet avslutades.

Antenn:

\-/ Ovrigt:

v Avslutning:

Justeras . ^aqffi{#--



PROTOKOLL fiirt vid sammantr&ide

T9d lyrelsen f6r G.YLLERODS
SAMFALLIG HETSFO RENING
I 987-03-1 I

NHrvarande:

Dagordning

Ekonomi

Christer Nilsson
Valborg Billow
Ronny K lang
lngalisa Jagaeus

s 501

Dagordningen godkHndes

s 502

Ekonomiska redogdrelsen
ett iiverskott p3 9.011:58
Gatukontorets offert f6r
antogs; 24.5 5 I :-.

i befintligt skick.

fdr 1986 gicks igenom;
redovisades.
sk6tsel av samfHllighetsmark

Owigrt

s 503

Arsmdtet 1987 skall fr8llas i stationshuset mSndagen den
30 mars kl 19.30.
Kallelse till Srsmdte och medfiiljande handlingar gicks
igenom.

s 504

M6tet avslutades

okollet

Avslutning



PROTOKOLL fiirt vid sammantrHde
med styrelsen f6r GYLLERODS
SAMFALLIG HETSF6 REN ING
1 988-02-03

NHrvarande

Dagordning

Ekonomi

Owigt

Avstutning

Christer Nilsson
Valborg Billow
Ronny Klang
Ingalisa Jagaeus

s 50s

Dagordningen godkHndes i befintligt skick.

5 s06

Ekonomiska redogiirelsen fiir 1987 gicks igenom; Fonden utnyttiades
med ca 1500:-.
Gatukontorets offert fiir skiitsel av samfliltighetens
Styrelsen antar gr?isklippning och vintervHghSllning
1988 fiir 6.245:-.

5 507

mark; 25.205:-
p3 fiirsiik under

SammantrHden mettan Srsmdten ersHtts med 200:.
Arsmdtet 1988 skall frStlas i stationshuset torsdagen 24 mars kt.|930.
Kallelse till Srsmiite och medfdljande handlingar gicks igenom.
Offert fiir uppdatering av centralantennen skall tas in.
Finansiering av detta skall tas upp med bank.

s 508

Miitet avslutades.

V! protot ollet

K=4-,
Rorfny Klany/

(ii.^'2 m_\#**ifta.l



Protokoll f6rt vid sammantrlide
med styrelsen fiir GYLLERODS
SAMFALLIG HETSFoREN ING
1 988-02-1 7

Dagordning

Ekonomi

6wigt

Avslutning

NHrvarande: Christer Nilsson
Valborg Billow
Ronny K lang
Ingalisa Jagaeus

s 509

Dagordningen godkiindes i befiniligt skick.

s stl

Sekreteraren Hmnar avg8 vid Srsmdtet 199g.
Valberedningen underrHttades om detta hiisten 19g7.
valberedningen skall underrHttas om att ny ordf6rande skall
utses pd Srsmiitet.

s st2

Miitet avslutades.

5 5t0

Talat med Kaj Ling p3 Gatukontoret som accepterar 6.245:- f6r
grdsklippning och vinterv5ghSllning. L3n tiil uppdatering av
centralantennen (ca 55.000:-) beviljas av sparbanken sk8ne.

Vi"dfrotokottet

(_-r t"{ ^
nonrf Ktans /



,

Ere!e!gll_f0r1_y i d_slyg9f sem6!e_med_Gy I f ec6ds_ s auf$Urghet s-
fligen iss_1999=96- 0B .

6os 01 .

<tq s2.

|lf ag,

5/b es.

fl7 g+.

5 tt ss,

Ntirvarandei Nils Olsson
Valborg BllIow
Christer Nilsson
fnga-Lisa Jagaeus

0rdf6rande
Kassdr
Sel( reterare
Suppleant

extra fiireningsmdte be-
parabol-utbyggnad.

sl(r iver ltal lelse.

Nils 0lsson
Ordf6rande

ordfdranden 6ppnade m6tet och dagordningen faststiilldes.
ordf6randen redogJorde f6r liiget betriiffande upprustning avcentralantenn. se bltagt informationsblad daterat gg060g.
Mdtet besl6t att acceptera Antenn-Erectrics fdrslag bchoffert f6r den, pa arsmdtet, beslutade upprustningen avcentralantennen.
Arbetet l(ommer att utfuras n0gon geng under perioden
J ul i september.

ordfdrande./ltassdr ltontalttar SparbanKen sl(6ne betrHffandel6n. Tidpunltten beroende p6 ntir arbetet blir utfdrt.

vtf sr.

Mbtet besldt att kalla tilt
triiffande centralantenn och
Ttd: Augusti 1988.
Sel(reterare bol(ar loltal. och

Christer Nilsson
Sel( reterare

Mbtet besl6t att lt6pa in ett ex av bol(en ,,Handbol( f6r
Samfti I I lghetsfdren ingar', .

ordfdranden har varlt I ltontaKt med GatuKontoret, H6gantis
Kommun. Dilrvld konstaterades att H6ganiis Kommun har lagfartp6 den marl( som Gyl lerdds samfiit I tghetsfdrening f6rvaliar.
Mdtet avslutades.

Vtd protokollet .f r=t"""t\



TiIl nedlemmarna i cYLtfftoDS sAMFiiLLIciIETSFOnuufuc

Kort information om centralantenn och satell-itmottagning - paraboL

i,rsmiitet 24f3 gav styrelsen i uppclrag att rusta upp centralantenn-
anlH,ggningen. Kostnadsfijrslag skulle inhElntas fre.n ninst tv8, Leve-
ranttjrer. 

,

Branschen 6r f6r tillfiillet starkt iiverhettad, och tvt tillfr8gacLe
entreprendrer har icke visat intresse att offerera. Efter flera p6.-
stiiiningar har v&r tidigare kontakt - Antenn Elektric AB i Malnii -liinnat skriftlig offert.
Fijrst m8ste konstateras, att tiet icke H,r liimpligt att s?itta en para-
bol och &innu mind.re tv6, p& en normalantenn pA. gruntl av vind.fiirh6llan-
d.ena hH.r i lilijlle. Det skulle kr6.vas en antennmast uretl betyd.ligt
stijrre h&llfasthet och ddrrned. ganska onormala kostnad.er.
Styrelsen har accepterat en renovering och uppdatering av anliigg-
ningen enligt mtitesprotokollet samt renovering och fastsH,ttning av
nuvarand.e antennmasten fijr ett pris av 6t.6OO kronor inkl moms.

Arbetet necl uppclateringen kan ske titligast i septeurber (tV-uppeh&I}
en kvZill!). Renovering av antennmasten Elr lovad. till fijrsta legliga
tillfii.lle fiir att icke riskera ett mastbrott.

Anliiggningen tar efter renoveringen 4 kanaler - Sverige 1 och 2
samt Danmark 1 och 2 och iir i s& mAtto fbrbered.d fiir satellitmot-
tagningr att den necl fiiljancle konplettering fbr dessa ungefiirliga
kostnad.er fungerar med

55.O00
parabol 17.000

82.OOo = 1.125/fasL

100.ooo
1 7.OOO

11?.OOO = t.600/tas+
l

Parabolerna f?istes }iinpllgast antingen p5 taket tiIl en mlnd.re "Friggeborl."eller p& st$.lriir.

A. en parabol - 2 kanaler
'rFriggebod" e1ler st&lrijr fijr

B. tvfi. parabol-er - 10 kanaler
rrFriggebod'r etc

Fiirslag A och B kommer att
diskussion och beslut vial

f iireliiggas S amf Ei1 Ii ghe t sf iireningen f iir
ett kormande mtite.

STTRELSEN
;
t

88 05 08



ProtoKol l f cirt vid styrelsemcite med Gvl leriids Samf5l l iqhetsfiireninq

Datum: 1989-02-27

Niirvarande I

5?0

521

ft c,'))
5 r'44

Nils 0lsson
Valborg BilIow
Chr ister Nilsson
Inga-Lisa Jagaeus

0rdf cirande
Kassci r
Se k reterare
S upp I eant

:5

A

0rdf ciranden cippnade mcitet och dagordningen faststiilldes.

Besl utades att Wel l bergs slqal l KontaKtas f6r understjkning
av skadan pg mastfiistet fdr centralantennen.
Wellkrergs sl(alI komma med Kostnadsfiirslag, ev nytt
f unclament.

ParahrolenKHt.
55 irrkomna svar.! ?
45 ja
LB nej (accepterar
3 nej

ej svarat.

maj or itetsbesl ut )

s s23

g s24

n ctq
J v&,J

J 526

E 527

s s2B

Ni I s r&pporterade f rtn Kontalqt med lantmHter iverKet.
Myndigheterna Kommer formodligen att se liberalare
pt parabolinstallation i fortsiittningen.
Mt1 sl(al I avgciras i HD under v6ren.
Mcjtet besltjt att avvaKta detta utslag.

Mdtet besLdt att trsmdtet skall avhAllas tisdagen den
28 mars Kl 19:30, KaIlelse ut senast 14 mars.
CN boKar stationshuset.

Budgetfdrslag d isKuterades.
2 utdebiteringsfcirslag beroende pA om innest6ende fond
utrryttjas el1er ej. Cia 700:- respeKtive cia 950:-

1B svdr har inKommit frtn TV-kvalitetsenl(iiten.
Dessa l eimnas t i 11 teK n i Ker f5r ev Atgiird .

Fr.lgan om medlemssKap i
uFrp pt Ersmcjtet.
Kostnad 50:- / fastighet

Mcj tet avs I utades .

Vi,J FrrotoKol.let

Sveriges Villaiigarforbund tas

och tr.

J usteras

Chr ister Ni lsson Nils Olsson



Protok{r11 fcirt vid styrelsemcite med Gyllercids Samf6llighetsfcirenlng.

Dcrtum: 1989-06-19

l'.lHrvarande i Ni ls 0lsson
Valborg Billow
Ctrr ister Ni Isson
Inga*1 isa Jagaeus
Mats Str6mgren
Jan-Er ik Persson

531 ovr igt,
Nytt antennfiiste sKall installeras.
Detta bertiknas sl(e efter midsommar.
Arrterrrr El ectr ic utf cir arbetet .

532 l4iitet avslutades.

Ordf <irande
K assci r
Se K rete rare
S upp I eant
TeKnisK Kommitee

_tt_ _tt_

S 529 M6tets cjpprrades, enda punKten pA dagordn ingen gHl ler
paral:o I instaI Iat ion .

R qln
J vuv F innvi Ks-fiirslaget d isKuterades.

Mats menade att erbjudna 3 Kanaler 6r alltf6r magert utbud.

Egen anltiggning flexiblare betriiffande kanalval. och att
arrpassa ti11 nya kommande siindningar fr€n andra satteliter.

Ett avtal med FinnviK skul l.e innebHra en ltsning t 2 6r
cliiref ter 3 mAn uppsiigning f rAn respeKtive part.

l-ltitet beslot att kal1a ti11 extra f6reningsstHmma.
Prel inriniirt sista vecKan i augusti.
MatE sKall se till att vi fAr ltompletterande offerter
PEAB, Antenn Electrlc, Aurora m f1.

Presentera ol ilta fiirslag inf6r extra st5mman, dels FinnviK,
dels eger-l anliiggning.

c

c

Vid protoKol let

Z(/'"L*
Cfrr ister Nilsson Nils 0Isson

J ustera



It,-'1,,-;lir,-i,r1 Fi.irt vicl styrelsenrcite med Gyllercids Samfiitlighetsfi5rening.

lr!.uirt; 1989*0$.28.

i'j',i r' i'.'.rr i:riil tr i l.J^ i s; 0lsson Ordfctrande
V;rlb,:rg Billow Kasscir
0!rrreter Nilssorr SeKreterare
Met's Strdmgren Teknisk Kommitee
Ar'rre Medin *"- -rt-

! 5?l MLjt'et ijp;rirades. Dagordning! parabolliigetr €xtFa stHmma.

:. 5?4 l"'1a t:* li,,rr rK ic l(at of f ertf cjrf rAgan t i 1l I f 6retag.
M,:te redogj <)rde fcir inneh&11et i fcirf rtgan,

Kabeln iir tet ijver hela omrBdet (ej lnne i fastlgheterna).
50 rll'rrns inrpeCarrs i sodra delen, 75 ohms impedans i norra.

Svar pA ,:'ffertfcjrfr&gan har inKommit frAn:
TV-specialisterr, Arrgelholm, Anders Irell
Tf-,qO
At,FA A f;V=JF\I

ALIRC}RA/NETSAT, f ngvar Lirrdgren (ref . S6dra UtmarKen, Ang. )

S,:rnr offertererna ser ut nu Hr det plus fdr PEAB och
AIINANA
,,1\-',t"1U r\,.{ .

i'i;itet disKuterade Kanalval . Tiinkbar Komblnatlon Kan vara:
- TV3 (Astre)
- EtrrcsFrc)r t (Astra J

i'4TV (A'- ir.r)
BBC ITrrtel) 55i-,/tr och hushtll

- Di*cclvery (Intell 54i-/Ar och hush6ll
- CNI'J I Intel J 4i */menad och hushAll

l4iit+t rl is li. u't'e r ade .:c ksA f inans ie r ing .

Frig&rrg:;rje:i,; i'Ler irrg el ler lAnef inansier ing.
I'iiI,; Pri-'rrf':l(tar banKer fcir att diskutera v1lKa mSjligheter
';rrr11 Fr.rrr Ii.rfrr,rg .

Fii r *:n irrg:,, i:,'irrrtrta f3r ta stai l l n ing.

il .'.i.r.: :,, l,'jrrrrno 77 eller 28 september.

i'1;"'f..-, fi-lr-i,:ll,:r' 'fext som presenterar oIiKa alternativ f6r
rr'iq r.l 1 *,lrllt:i r i r,:r .

r'lir i.'.,, li '.rrl r c, L l- era r' serv icel<ostnad .

l-ITA5 [ L j.riclgrerrJ komrner qltt besoKa Gyl].ercid 5 september.
r 

^rtnn 
hA \

-,"i1|i,(JnJi_l

f:1ir,-i ,,: lr,.r lrai '.rpptlickts i befintlig mast fcir centralantenn.
iiir-L:.., 'l..,rr -ri-r Fr l{verr cletta med leverant6rerna.



X 5?5 il:i l.',.: l' .:!v';:1ul...rlles.

C!'r i.s,'l.'.r Nilsson Nils Olsson



l'rotoKo11 fcii^t vid styrelsemcite med Gvllerdds Samflillighetsfcirening

Datum: i9A9-10-14

NHrvararrde i

s q"c
5 Jru

F, q?7
J vL' I

Nils Olsson
\/r'lhr.ra Pi l I^,.,

Ctrrister Nilsson
Mats Stronrgren

0rdforande
K assii r
Sekreterare
TeknisK Kommitee

0r^rlfijranden cippnade mcitet.
Er-rda irunKten lrg dagordn ingen tir den f cirestaende parabol-
irrstallationen och Kommande extra stiimma.

Mats rapporterade att Lindgren nu fdrfogar 6ver lnstrument
fijr att gcira noggranna miitningar av vara bef intl iga Kablar.
Detta slr.er frirhoppningsvis under vecl(a 42,

Nils lrar var it i KontaKt med fastighetschefen 1 Hdganiis.
Vi fAr utrryttja rnarK runt nuvarande centralantenn fijr
Komnrarrde bod.
2.10 * ?.10; 2.30 trdg.
ItJils sciKer byggnadstil lsttnd.
I.Jils irrtreinrtar de rrHrmaste grannarnas titlstAnd.

Vi l'rar nu fgtt slutlig <:ffert.
138.900 + nlonls (.12,87?") - grundinstallation
1i.20ll + rnonrs [1?,87%) - 2 rjekodrar

Detta gt:r ca ?320:* per fastighet.
Lirrdgl'rrr reserverar sig fdr vissa svaga punKter i nHtet.
V.L:;= fiirstl{rkrring Kan behriivas.

Mc'tet ['==].rt
r:tilebiterirrg

Mtltet hrcslrit
dek, i ter i rrg av
uppdraget att
q:'ffert.

att reKommencJ era extra sttimman en extra
under 1989 av 2.800:- / fastighet.

att om extra stHmman bifaller extra ut-
2.800:- ge LITAS i Angelholm (Lindgren)
irrstal lera parabolanlHggning enI igt

Vicl p,r'otoKol Let

tlrr iE,ter Ni l ssorr Nils 0lsson

Justera



Ndrvarande: NiIs Olsson,
Christer NiIsson,
Valborg Billow,
fnga-Lisa Jaqaeus,

Mats Stromgren,

ordforande
sekreterare
kassor
suppleant

Tekniskt sakkunnig

f 5r8

i*5 sq

a\ Beslutades att Mats o christer snarast tar kontakt med
Lindgren for bestdllning och tecknande av avtal.

Nils kontaktar byggnadsndmnden betrEiffande ti11st6nd
for uppstittande av parabolantenner.
Ny placering av parabolrnaster.

Nirs har varit i kontakt rned dgarna tirt fastigheterna
Molle 15:90, 1,5294 och l_5:95. .

Overenskommelsen frarng6r av bilagt dokument.

Detta dokument skall biliiggas ansdkan tiII
byggnadsndmnden.

Beslutades att Valborg borjar skriva ut
inbetalningskort a 2.800:- att betalas senast 8gL23L.
Distribution tiIl medlemmarna under vecka 46.

Motet avslutades.

Vid protokollet:

Christer Nilsson

Justeras:

\.

,f Sva \-

j ;v / 4'

NiIs Olsson



Gyllerods Samfillighetsforening avser att sdtta
upp tvd parabolantenner pA stilror med tillhoran-
aL- apparltuoa i anslutning till den befintliga
centralantennen.

I samband med ansokan om bygglov har nedanst&-
ende fastighetsigare, grdnsande til1 Hoganis
Molle 1-5:L7 och Samfilligheter ga:L, inget att
erinra under foljande forutsdttningar:

UppsS.ttandet av antennerna och apparat-
boden gores efter samr6d med fastighets-
igarna eller dess ombud.

Antennerna och apparatboden placeras sA
att minimal itutsiktsstorningrr sker, vi1-
ket kan komma att innebira att placering-
en mAste goras utanfor den i bifogad karta
inringade delen.

Antennerna och dess uppsAttningsstativ
samt apparatboden fAr en extrior (fdrg-
siittning, byggmaterial), sA att de pd
bista s6.tt anpassas till rniljon.

Vidare skall nedanstiende fastigheter, om man
sA onskar, ha ritt att fA ansluta till antenn-
systemet for en kostnad av 3.000 kronor, Ied-
nlngsdragning frdn centralantenn - eglen fastig-
het skall bekostas av berord fastighetsdgare.

Morle aenSO b,t^kk^ \1 ?t

Agare till
l-5:90

&b/r

1/e.44".4fuo
/

Agare till fastigheten / '
L5:95

\[
l*;;
5l e4

:
A
L

astigheten



lri;ti'P'oli ftirt vid -qtyrelsemdte med Gyllercids Samfeillighetsf6rening.

l.rtrrii J;1r'ruari 1990.

Il$r',,*rerrrd*i Nils 0lsson Ordfcirande
Valb,-.rg Billow Kasscir
Chr ister Nilssr:n SeKreterare
frrga-Lisa Jagaeus Suppleant
Mats Strorngren TeknisK kommitee

3 E4? l4cltet <jp;-rrrades rrch dagordningen godkiindes,

\-/ 5 543 Mar'!,sl..ritsei
Iiiis; medc,lela'Je att kommunen reducerar faKturan fiir sKcitseln
av -,=,enrfHllighetsmark frSn ca 27,O00:- ti11 13.05?:-
i\4otet L,eslcit att istiil let anvHnda dessa pengar t111 en
ext i'a crmorter ing av l6net hos spb Sl(tne.

f'liis li;rr varit i ltontaKt med Benny Fransson (Bi1lige
Frasg:e) betriif fende marKsKcitsel och sncirtiJ ning.
Fr-;rs-*,e har problem med staLlning av traktor fdr snci-
rtijrrirrg.
['ri='et: 180i-/tim + moms.

Nilr fortsHtter att underscjKa mcij ligheterna at* fg tag i
n33r'r'r ftir v,3r marKsKcitsel och sncjrcijning.

3 544 Ar,:.,rrrot'e.
idiL,,, C|lsson meddelade att han ej stiiller upp f6r omval.
f l-r:'i,;,ter Nilsson meddelade sdmma saK.

Efter diskussi<rn bes16t mcitet att rekommendera valberedningen
att Kcrrrtakta Rolf Julin ocfr Lennart Seger.

Pr'.;i imin,ir datum fcir Srsmcitet i 22 mars. CN l(o11ar.

I545 P.:r',*Lro1.
Mi-!fet i,rppdrog gt Mats att Flg prov fcirscilqa siinda ut
,:rii'Jr'a l(analer' Hn de nuvararrde.

l''{ii f et beslUt att Kcipa in TV-monitor f6r ca 2500: -.
T',,/*ir'r<:nr:torri behovs vld instiillning av sattelitKanal.erna.
i"i.--r Ir' kii1.rer derrrra.

Yl:i't*t dis[<,uterade att utnyttja ev civerskott av parabol-
pengarna t i1 1 ytter l igare en parabol-Kanal.
10.!-100;* + 4,000:- [racK),
Fr&garr tas upp pS nHsta nrcjte.



Hur'skall vi arrsluta intr esserade fastighetstigare som ej
iir rnedl emrnar i samf,ril l igheten ?
|4ats tar Llpp da t ta med L indgren.

546 Cvr igt.
f,rrets midcl .rg bcir planeras snarast.

! 54? 1"1;.:i ie'1" avsl rrtades

\i iL.l p' r<,,'tr:rkc, 1i e tMW**
Cl'rr ister f.li1s=on

Justera

Nils 0lsson



I'r c,tr,li,-'1i I'ort vi.ci st.yrelsemcite med Gyllercids Samfiillighetsfcirening.

ii.: ir::: L93C!*02-.2S

i'iir',,,rr;r':,iel Nils OlEson Ordfiirande
Valborg Billow Kassdr
Chr ister I'Ji lsson SeKreterare
Inga-L isa Jagaeus Suppleant
l'1ats Strcirngren TeKnisK Kommitee
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EyI Ieriids SanfilI I i ghetsfiirening trROTOKT]LL
Fannantr$desdat unz

J39CI-$5-$3

J t';J

Nilrvarande Ake flndersssn Ordfdr"ande
Aalbarg Bi I lau A'sssar"
frrne t4edin Se&ref,erare
rVjJs BJssan SuppJeanf,
Inga-Lisa -Iagleus "
Chr"isf,er rViJss*n 't
ilats S*rangrpn leknr-e& k*nnit!

$ 55.r- Nd*e* dppnades *ch dagardning g*dkdndes.

S SS+ F?r"ssenf,a* ian av nya styrelsen. Den nya sfyr"eJsen avtackade de
avg&ende ledanf*erna med e** s*crr"* Tack fiir fjnf, ar.bef,e.
NilE Alssan" fd r'rdfdrande. fhrisf,er' lVijssan fd sekr"et+aru.

S 555 Far"ah*lantenn disku*er.ades. Fengar finns aver" far. af,*
anskaffa -l'tferJigare AanaJ. Sttnnan dy -yf f*.Jigare en kanaj
Iigger pC c.'a J$--lg tth?r-.
8esjuf, ef,t Chrisf,er" rViJssor, sAnJJ insj i den *e/<nisAa
kc,nmit*n.
KJaganAJ har. gjcr.*s pT befjntJiga TVI lach TVE kanalen.
DA frankan aff, ;rtr fler sen /<Jag*r" *jJJ leJeyer.kef, "lu sf,ar.r"e
chanE att de p$skyndar" for.h#**ri ngen av saindningen ned
forstar.*ning av slav s$ndar.en. hlats gtrdngr-e.rr har Javaf af,f,
s*n teknis& exper.* i fcrtsa-ttningen beya/ra TV kanaler. arh
kanf,a/<f, rzed Li*as trarabcr]Jeyerantar".

S 556 Eyggplanen tags upp dver statisnssnr"Hdef, d$r fhr.jster NiJ-qson
s/<eiJJe bevafta v$rs jn*r'psset? ti I lsarnnans tned refer-ensgr"{rpp€n
best*ende av Ciri*c*er" /Vi Issan, S*ig FlarrJsscrr?, l/a*s Str.amgr.en
ach Lennart Olsssn.
S*-yr"eJsen har linnat in ett prc,f,esf,br.ev nL-rt stadsbyggnads-
*anfare*s fdrslag och stiid fdr" MdlJe Fyfdr"enings fdrslag.

v 
S SSZ Sanfiltighetens ek*noni Hr god. .&esJu* *ags af,f, eff, banAJAn

pA I 5O0; - -ql<alJ sJu*be*aJag snar.as*.
StyreJsen bctrde uppr$tta en fullnak* sont ger *rdfdrande samt
*assar fuJl teckningsr#tt fdr" sanfdllighe*en j banA- och

...- pastiirenden.

S gSS Ordningsfr'&g*r' t*gs upp, da-r yj s/ruJJe g$ rrf wed en allnin
p&ninnelse *tr att eldning av slrrap i egna tr$dg*rdar e.;r #r-
tillAten,
Skvajmrsj/< ej bar speJas annat Hn fdr er? y&I., ej f6r gr-arrrldr
r un* ant eget hus.
C-,"kling .ir e; ti I IA*en pR gr"iisna*f,or.
Chr"isf,er" i/iJ-csrrn sc,nt viigfdreningsnedlen skulJe f,a upp ned
vHgfdreningen att s*afa trrrgvJx*J igheten sarnf, crgr.isbekdnrpa
stensdttninnen av de sanna.
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S ssg

S s6o

ila-sta sanmantrdde &Jir.
middag, Tidpunkten fdr

hlfrtei. av-cJr*ades.

Vid protakoJJe*

i sanband raed styr-eisens Sr.J-rga
denna ej fastsJagen.



1??tt-*7*3t

STYRELSEiliiTE,. GYLLERiiDS SnfiFnLL IGHETSFIiRENING

5 sst trunkt t

Ardfdrande hiilsade vil!kc,nnrna *ch fdrklarar ndtet iippnat. AJls
ItaJ Jade yar" rrar.yarande,

.$Sge Punkt P

ffonf,ra*f,e* ned Tanny -farnnark ned css *crgs rpp till diskussjc,n
med eventuel la &t gfr.der,

SeAref,erarsn lc,vade ta kc,n*akt ned Tanny Janrraar.k ang$ende
vidare s&af,seJ av anrAdet. Irafs fler"a J<c-,rrf,a/<f,er. nted Tsntrav
Jarnnark har. ingenting skett.

Hontakt ned annan entr"epreniir fdr. slrcrfseJ av *nr"&det fdr-
kLlnnande Jr. bnr. f,agas -cnar"asf.

€56.} trunkt 3

CYKEL HINDERI

Halva hindret vid Mats hdrna sAa *agas bLir.t s*n ver./rst#JJe-.r
ong&ende.

-3 554 trunkt 4

Fdrebyggande av aJyrksr"isker" vid karsningen ne!1an viigen ach
g*ngs* i gen in*n snr"Adet,

.Ois/<ttssicrn on buEkage sL-tn hindr"ar sikten brl"de tagas b*r"f,,
Eeslu* *ch allniin uppnaning ach kJippning av buskage ach
harAar" san hindrar si&f,en ned dkad crJ.;,,c*sr"isk sant fdl jd trc,r"de
*J ippas,

Stenhinder" vid larssans hdrna sant ska hindr"a over. gr",!isnattarr
djslruterades sch besJuf *ags att inskaffa en sJdan,

9565 Funkt S

TV OCH PqRfrfrALflNTENN

l/af,s S*rcrfi,gr.en y"pslsgjer"de 3n-yc, r,nt stilr"ningar. pe SV TVL- santt
or.,tbads fdra p$tr.yckning fios leJeyer.kef, angAende dessa,



E sad Funkt 6

dVRTtrq FRAFOR

frng&ende Or"dfdrande *rh ffassarens teckningsr",if,t av ftiretaget
s3 besJu*ades a*t det skttlle gi'JIa bAda.

N$gra *betalda riikningar fanns inte.

Hassdren vjlJe fly*ta kapi*al fr$rr Sparbank-<&*k tiJJ Sparfand

Ordfdrande

Vid pr'rrtokol let :

Arne hled i n
SeAref,erare

en$r det ger drygt 4fr mer i r".iinfa, ach hevj J jades det*a.

grdfiirande tackade ach avsJutade niitet.



Stizrelsenr:te i Gylleriids Sanr€iil liqhetsforen.
hos fanr.Jageus den 5/2-91,.

5567 Ordf . hiilsar alla nHrvarande vailkomna och mot-et

iir dppnat*.

5568 Christer Nilsson repr. for vdqfdreningen ombads

t-aga i<ontakt nred rlepr. fdr NCC och SIAB angAende

asfaltq.ln9ar ddr ogr:its och v;ixtr:ot-ter vH;<er iqencrn

asfalten for bekiimpning och omliiggninqskostnadsfo:slaq.

5559 Kassoren redryjorde for samffiIlighete:rs lil<viditet
som anses vara qod.

5570 Grlisplanen utanfdr fam. Str6mgren och Larsson

d5r sneddning sliter h&::t och ser fult ut,beslut att
ava,kt-a tills asfaltgnrbbar har lagt frann kostnadsfor-
slag hiirom togs.

5571 Avtal ska tecknas med l'1611e Golfklubb anq.

snordjning r-tnder inne-varnde sesong-9o /'91".

5572 UnderhAllsarbetet i och krinq vArt ornrAde

fr:nqer:ar br:a i T N-ilssons regi.

5573 Kallelse tj-ll Arsnnte onsdagenden 27/3

l<]. 19.30 d5r kaffe och bulle serveras.
ArsberHttels med kassar:appc::t utsl<ickas senasr, den 4/3.

5574 TV-syste-rnet iir bHttre iin vi r2iknat nred dlrfor
fick vi pengaL dver f5r att skaffa tv& kanaler till
TV 4 och Sklz One.

Bo<len r-i1l systenet komirer inom kort att uppfdras enl.
vAr le-verantdr Litas.



:5575 Dir:e-lctdr Schyberq som bor pA Sillgrand 19

ha::bett att f& bli ink0opplad pA parabolantennsystemet.

Unds:sol<ning ska goras om sA :ir mdj ligt iiven att fA

bli nedLem i samfitlliqheten ska undersdkas.

5576 Fdrslag om utdebitering fdr varie fasf-ighet
fdreslAs lioga p& c)a 990.- per fastighet,.

5577 Kass6:r Valborg Billorv
Sel<reterarsuppleant Inga-Lisa Jageus

Se-kreterar:e Arne Medin

all-a tre .avsiiqJe:: sig sina uppdrag inom sam-

fSlliqhetn. ^-----r----^^- O::dfo::ande ombrads ta kontakt ned valbe-
redninqen ang. ny styrelse.

S57B Ordfdrande ta.ckade och avslutade rrotet.
Ntista mijtehAlls hos ordf . den 19/2 anq.

budgetforslag rnellan sej<r. och ordf ..

Ake E Andersson

Ordforande

a

ffito{,at I n"". MedinV1

Sekreterare

'lt=:;"



Protoko]] fort vid styrelsemote med Gyllerods samfallighets-
forening L99I-A4-22.

NHrvarande: Ake Andersson Ordforande
Gunnar Sodergren Kassor
Jan-Erik Persson Sekreterare
Ander Elgqiist

Arne Medin
Valborg Billow
Inga-Lisa Jageus Suppleant

Suppleant
Suppleant
Suppleant

*Gl;u-,, f"lunntnl'
f?"',tufi*J;*W
'WfLenv) 0f

Motet oppnades och dagordningen godkHndes.

"Den nya styrelsen"
Den nya styrelsen presenterades och de avgAende
styrelseledamoterna informerade sina eftertrddare
om deras uppgifter i styrelsen.

"VinterunderhAl 1et "
Ang6ende vinterunderh8ll-et pA omridet har dnnu ej
nigot kontrakt tecknats med Moll-e Golfklubb.
Arne Medin som har kontakten med Molle Golfklubb
i denna fr8ga, fick i uppdrag av styrelsen att
forhandla fram ett kontrakt.
;r,;insstyrel sen "
Sekreteraren fick i uppdrag att skicka in anmHlan
p& den nya styrelsen til1 Ldnsstyrelsen

" Parabolan lSggningen "

NHr det g$Iler skotslen av parabolanlSggningen kom
frigan upp om det finns nAgbt kontrakt med n6gon
firma som skalf skota detti. Ingen i styrelsen kan
svara pd dettarvarfor sekreteraren fick i uppdrag
att kontakta Mats Stromgren for besked.

"Firmatecknare"
Till firmatecknare for samfSlli_gheten beslutade
styrelsen skulle vara Ordforande Ake Anderson samt
Kassoren Gunnar sodergren tillsammans eller var for
sig.

" Medlemsfakturor "
Kassoren fick i uppdrag att skicka ut medl-emsfakturor.

" Fastighetsl-ista"
sekreteraren skall- skriva ut en ny fastighetsl-ista.

"Medl-emskap"
styrelsen tillsatte en grupp bestaende av Ake Andersson,
Anders Elgqvist samt per christianssonrdessa skarl gora

@
596:

597 z

598:

599:

600:

601:

602:

603:



en verdering av samfHllighetens gemensamma mark-
omr&den. Ndr detta Ar gjort kan forhandlingar med
Direktor Schyberg fortsdtta ang6ende hans ansokan
om medlemskap i samfHlliqheten.

6O4z

605:

606:

607 z

608:

609:

" Reparations fond "
Styrelsen uts6g en grupp best&ende av
Anders EIgq gist samt Per Christiansson
gora en vdrdering av omrAdet.

Ake Andersson,
, dessa skal1

"Asfaltskador'
Sekreteraren fick i uppdrag att forhora sig med Krister
Nilsson om han fett in nAgra offerter pA lagning av
asfaltskadorna pA omrAdet.

"Byte av sand i sandl8dor"
Sekreteraren fick i uppdrag av styrelsen att under-
soka vad det kan kosta att bvta sand i omrS.dets sand-
1&dor.

"Protestbrev Kullabergs Natur"
Styrelsen gav sekreteraren i uppdrag att utforma en
protestskrj-velse ti11 Kull-abergs Natur ang8ende att
personer bosatta i Mol-le skal-l betala entre ti1l Ku11a-
berg.

"Stokiga grannar"
Styrelsen hade fatt in en forfrSgan fr6n en fastihets-
Sgare pA omrAdet, vilken ans6g sig b1i stord av sin
granne 16ngt ut pA ndtterna m.m. Fastighetsdgaren undrade,
om styrelsen kunde taga kontakt med grannen och informera
den om att ej fora ovHsen 16ngt ut pA ndtterna etc.
Styrelsen ansig sig ej kunna agera i denna fr6ga, uatan
menade att den storda fastighetsdgaren sjHlva fick losa
detta med sin granne.

" Nd.sta styrelsemcite "

N5sta styrelsemote blir l-991-06-25 k1 18,30 hos Ake
Andersson. Innan motesforhandlingarna 96r vi en runda
pA omr6det.

Vid protokol-1et:

7^-€azV---€
an-Erik Persson

Sekr

Ake Ander
Ordf

son.



Protokol-l- fort vid styrelsemote med Gyllerods Samfdll-ighetsforening
t_9 9l-- 06-25 .

N5rvarande: Ake Andersson. Ordforande.
Gunnar Sodergren. Kassor.
Jan-Erik Persson. Sekreterare.
Anders Elgqvist. Suppelant.

610: Fore motesforhandlingarna gjorde styrelsen tlllsanmans
med Mats Stromgren en rundvandring pA omr6det.

611: Motet oppnades och dagordningen godk5ndes.
612z Foreg6ende motesprotokollet upplHstes och godkS.ndes.

613: "VinterunderhSllet"
Gunnar Sodergren fick i uppdrag att undersoka om Arne
Medin om han talat med Mol1e Golfklubb om de kan skota
vinterunderhAllet pA gdngar och cykelstigar pi omridet
kommande vinter.

614: "Skotsel parabolanldggningen"

It'lats Stromgren informerade styrelsen om att nAgot kontrakt
ej finns skrivet med nAgot foretag, utan han har bra kontakt
ned dem som satte upp anlSggnr-ngen och de servar denna vid
behov. Detta bl-ir billigare for foreningen.

615: "Medl-emsfakturor"
Kassoren informerade att samtliqa betalt.

616: "Fastighetslista"
Sekreteraren hade ej hunit med att skriva fastighetsl-j-stan
Hnnu.

6l-7 z "vdrdering av foreningens gemensamma omraden"
Detta hade den av styrelsen utsedda gruppen ej Hnnu
gjort.

618: "Asfal-tskador',
Angiende asfal-tskador p5 gAngstigar och omr&dena kr1-ng
lekplatserna informerade sekreteraren om de offerter
Christer Nil-sson fett in. Efter besiktning beslutade
styrelsen foljande: skadorna dr ej s& stora att de
behover Atgdrdas omg&ende. Ake Andersson fick i upp-
drag att kontakta T.Nilsson som skoter v6ra gemensamma
omrAdenr oITt han kunde skdra av de roter som g&r igenom
asfalten. AngAende asfalteringslagning vHntar vi med
det ti1ls det dr dags att VHgforeni-ngen skall asfaltera
och laga vira vdgar i omrAdet.



6L9: "Byte av sand i sandl8dorna"
Efter en 15ngre diskusion beslutade styrelsen foljande:
Att ej byta sanden i de befintliga sandlSdorna, utan
gora vid de befintli-ga sandl-Adorna kring lekredskapen
(Luka, j5mna ut sanden m.m. ) samt bygga en mindre sand-
13da pA varje lekplats med ny sand. Sekreteraren fick
i uppdrag att undersoka hur stora de behover vara samt
begdra in offerter.

620 z "Protestbrev til-l Kullabergs Natur"
Ordforande hade gjort en skrivelse vilken upplHstes
och godkdndes.

62L:

6222

623 z

6242

625 z

ttKassaraportt'

Kassoren informerade om det ekonomiska l5get i foreningen
vilken godkdndes av styrelsen.

"Grdsmattorna"
Grdsmattorna behovdes kantsk5ras vid gangstigarna. Ake
Andersson vidtalar T.Nilsson.

"Trdd och Buskage"
Klippning vid g6ngar skall- ske varje host. Hojdklippning
bor ske i samr8.d med f astighetsdgarna.

"Cykelhinder"
styrelsen beslutade Hndra cykelhindret vid cykelstigs-
utfarten titl gronomr&det (Stationsomr6det) s6' att cykling
kan ske utan att behova krypa under hindret. Angaende
cykelstigskorsningen vid Mats stromgren, beslutade styrelsen
gora n6got for att motverka s6 att cyklister,mopeder saktar
ned farten och ej kor over grdset. Bes]ut fattades att sekr
ordnar dit tv6. kraftiga vitmSlade stenar.

"AvsIutning"
D5 ej mera fanns att behandla avsrutades motet. N5sta
styrelsemote 9l_-08-0I hos Jan-Erik persson.

Justeras: vid
r7cz

Gdn-Erik

protokoll_et.

ft*q ?Persson. Sekr



Protokoll fort vid Gyllerods SamfHllighetsforenings styrelsemote
910815.

Ndrvarande: Ake Andersson. Ordf.
Jan-Erik persson. Sekr.
Gunnar Sodergren. Kass.
Per Christiansson.
Jan-Erik Larsson. po1is.

626z "Bevakning av GyllerodsomrAdet"
Polisman Jan-Erik Larsson frAn HoganHs Polisen informerade
styrelsen och besvarade frAgor fr6n styrelsen hur vi gemen-
samt pi omr8det skal-l- kunna motverka inbrott samt hur vi
skal1 agera vid misstanke om att ett inbrott. p6g&r e.t.c.

627 z "vHrdering av samfdll-ighetens mark och anlHggningar"
Per Christiansson hade gjort en vdrdering av samfdllighetens
mark och anlAggningar. Genom denna vdrdering hade han dven
kommit fram tilI hur mycket Direktor Schyberg skall betala
for medlemskap i samfdlligheten.
Styrelsen godk5nde Per Christiansson v5rdering samt den
kostnad han kommi-t fram till- for att b1i medlem i samfS]l--
i-9heten. Styrelsen tres.luta-de att denna kostnacl skal-1 presen-
teras vid nHsta Arsmote for godkdnnande innan,avtal slutes
ned Dire_ktor Schyberg

628z "Reservfondens storl_ek"
Styrelsen foreslog att 30.000:- skulle avsdttas som en reserv-
fond for reparationer och andra Stgdrder som kommer att behovas
goras pA omr6det de ndrmaste 8ren.

629z "ForegAende styrelsemotes protokollet"
NSgot att erinra mot detta fanns ej varfor det godkdndes.

630: "Kassaraport"
Kassoren redogjorde for det ekonomiska laget i samfdllig-
heten- Styrelsen ans8g detta vara mycket tillfredsst5llande.

631: "SommarunderhSll_ av omridet"
Kostnaden for sommarunderhAllet pA omrAdet Lgg2 blir det
samma som 1991. Detta godk5ndes av styrelsen.

632: "Vinterunderh6llet pA omrAdet gl-g2"
Kontrakt har skrivits med Mol1e Golfklubb som kommer att
skota vinterunderh6ltet 9r-92 tirr en kostnad av 300:-/tim
inkr maskinerrmaterial m.m. Denna kostnad godkdndes av
styrelsen.



633: "Sandld.dor"
Styrelsen har beslutat att tv8. nya mindre sandl8dor skall
tillverkas pA v6.ra tv& lekplatser. Sekreteraren har under-
sokt hur mycket det kommer att kosta. Kostnaden kommer att
b1i 7000:- for bAda. Denna kostnad godkdndes av styrelsen.

6342 "Klippning av buskage"
Beslut fattades av styrelsen att detta ska11 ske omq&ende.

635: "Kant och rotskdrning"
styrelsen beslutade att detta skal-l utforas omgaende.

636: "Samfdllighetens forsdkring"
Kassoren informerade styrelsen att vi har vAran forsdkring
i skandia. Han tyckte kostnaden for denna var h6g, varfor
han begart av skandia en redogorelse vad den omfattar.
Han informerade aven om att han beg5rt in offerter fr6n
andra forsHkringsbolag for att kunna gemfora med Skandias
hoga fors6kringskostnad.

6372 "Skylt vid stora vdgen',
sekreteraren fick i uppdrag att undersoka med Vdgforvalt-
ningen vilka mojligheter vi har att fa sdtta upp en skylL
med texten Gyllerod och som vi-sar ned pa omr&det.

638: "Avslutning"
DA ej mera fanns att behandla avs
styrelsemote 9L7928 kl 19.00 hos

lutades motet. Ndsta
Gunnar Sodergren.

Vid protokollet:teras



Protokol-I fort vid Gyllerods SamfHllighetsforenings styrelsemote
9r1028.

NHrvarande: Ake Andersson. Ordf
Jan-Erik Persson. Sekr
Gunnar Sodergren. Kass
Anders tr1gqvist. SupI
Mats Strcnqren""

639 z

640 z

64Lz

" ForegAende styrel semotesprotokol l "
N6got att erinra mot foreg&ende styrelsemotesprotokollet
fanns ej varfor det lades till handlingarna.

"Kassaraportrl
Kassorens ekonomiska raport godkdndes av styrelsen.

"Sommarunderh6llet pA omr8det"
Styrelsen hade ej n6got att anmdrka pA skotsl-en av
omridet.

642: "VinterunderhSllet pA omrS.det 9L-92"
Vi har skrivit kontrakt med Molle Golfklubb att de skal-l-
skota vinterunderh6llet pA ornridets g6ng och cykelstigar
9L-92 til-1 en kostnad av 300r-/ti-m inkl maskiner och grus-
material. Kassoren 1et informera styrelsen om ,att kostnaden
for vinterunderhSllet varit mycket 1&g de senaste 2-3 iren.
Detta p5 grund av att det ej varit nigon sno,men om vi skul-l-e
fi mycket sno vintern 9L-92 kommer kostnaden for vinterunder-
h8llet pi ornr5.de'bs ging och cykelstigar att stiga mycket
kraftigt. Orsak: Mycket sno=MAnga timmar x 300:- = Stor
kostnad.
Styrelsens forslag dr att avvakta och se om vintern 9L-92
blir snorik och om sA blir fallet Ater taga upp frAgan om
hur mycket pengar vi skal-l lHgga ner p3 att hAlla g6ng och
cykelstigarna snofria.
TiIl kontaktmdn me11an Mol-l-e Golfklubb och Samfdl-l-igheten
uts6g styrelsen Gunnar Sodergren och Malte Nilsson.

643: " Sandlidorna"
Tvi nya mindre sandl-Ador har tillverkats p3. omr6dets ]ek-
platser. Styrelsen godk5nde deras utformning,kvalite och
placering.

644: "Klippning av buskage"
Styrelsen ansig att buskaget (Rosen Ragusa) pA vira gemen-
sanma omrAden bor klippas ned ordentligt Viren 92. Ake
Andersson kontaktar foretaget som skoter omr8det om detta
och begHr in anbud fr6n dem.

"Torgen pA omr6det"
Jan-Erik Persson kontaktar christer Nilsson som sitter med
i vdgforeningen om deras skyldighet att fritta torgen pi om-
r6.det i ordning (rlippa tr5den m.m. ).

645 z



646 z

647 z

648 z

649:

650:

"Bevakningsf r5.ga"
Ake Andersson har ej hunnit med att taga kontakt med
BRA dnnu.

"Raport om Stadsplanefr&ga"
Mats Stromgren informerade styrelsen om det nya stads-
planeforslaget for ny bebyggelse pA stationsomrAdet i
Mol-l-e.
Mats stromgren och stig Paulsson representerade Gyllrerods
samfdll-ighetsforening vid det informationsmote som Hoganas
hade kallat till- angdende stadsplanen for stationsomrAdet.
r 

- 
stadsplaneforslaget var inritat 9 stycken vi11or pa om-

ridet mellan sista huset och gammla bensinmacken vid sill-
grdnds s1ut.
Kommunen framst5llde en onskan om att dessa 9 villorna
skall tillhora Gyllerods Samfdllighetsforening.
l4ot detta hade styrelsen ej n&got att erinra om fo]-jande
punkter beaktas.
l-. Grupperingen av husen inbordes skal-r vara enligt Gyll-

erodsprincipen. Sa 5r ej fallet nu.
2. Att Gyllerods samfHllighetsforenings Srsmote godkdnner

att de nio husen kan tillhora Gyllerods omr&det.
3- Att varje husdgare betalar en medlemsavgift till Gyrl-

erods samf5l-lighetsforening vilken vid dags datum Hr
12.000:-/hus.

4- Att ansrutni-ngsavgift errdggs av varje hus5gare till
omradets parabolanl5ggning, samt att anslutningskablar
fr8n <le nio villorna ska1l vara godk5nd-a enligt Gyl-lerorls
Samfdllighetsforenings normer .

styrelsen beslutade Sven att tillskriva de husagare pa
KrokgrHnd och sillgrdnd som dr berorda av det nya staas-planeforsraget kan erh511a mera informati-on i fiagan av
Mats Stromgren.

"Nytt Medlemsskap"
styrelsen besrutade att kostnaden for per-Erik schyberg
att bri medlem i samf5llighetsforeningen samt bl-i in-
kopprad pa omrSdets parabolanl5ggning skulle vara 19.000:-.
Ake Andersson fick i uppdrag av ityretsen att informera
Schyberg om styrelsens beslut.

"Komlettering av parabol"
styrelsen beslutade att Sven kopra in screensport tillparabolanldggningen for en kostnad av r0.000:l vilket
hamnar inom ramen for red.an beviljade investeringar.

"Budget L992"
Ett prelimindrt forslag pa nudget r9g2 framarbetades av
styrelsen.

"Extra foreningsmote,'
Prerimindrt besrutade styrelsen att extra foreningsmoteska]l h511as i Srationshuset }LL2O3. KI. 19.00.
Arende: Ansokan om medlemskap.

651:



652'. "Avslutning"
Ndsta styrelsemote 920120. Kl 19.00. plats:Sillgrdnd 6.

Vid protokollet

.,6n-8az?*-
,Jan-Erik Persson. Sekr

Justeras:



hotokoll fort vi-d styrelsenrote foe Gyllerods Sanf;illighetsforening 92OL28.

Niirvarande: Lke And,ersson. Orrjf
Jan-kik persson. Sekr
Gunnar Sodergren. Kassor
Anders Elgqvist. Supl
l4ats Strcrngren.

653: "FciregAende styrelsernotes protokoll"
N6got att erinra mot protokollet frSn foregiende styrelsenrote
fanns ej varfor detta lades till handlingarna.

6542 ttKassaraport"

Kassoren ekononr-iska raport godkdndes av styrelsen.

655: t'Raport orn TV-systsnet'l

Mats Strorqren informerade styrelsen att den nya kanalen Screen
Sport var inkopplad.
Han informerade dven crn att en ny slavsAndare konrner att sAttas
upp i Hogan5s i rnitten av 1992. Detta konner att gora TV2 nro -
tagrningen bdttre p5 omrAdet.
llen det rredfor ocksd att samfHlligheten miste investera i ny mo-
tagar utrustning for TVI_ och TV2 (TV3) till en kostnad av cirka
25.000-35.000:-. Styrelsen beslutade att denna nva investerinq
tages upp pe Srsnxrtet for beslut.

56: "VintervHghd.llning"

Vddrets makter har varit med oss, si vi har dnnu ej behovt disponera
n5gna pengar ur budgeten for vinterunderhil-l- av ryket ocrr gingstigar.

"Raporter cm underhillsarbeten"

a) Heckarna: Denna frAgan bordlades till_svidare.

b) Lennart olsson sorn bor p& onrddet fi-ck fria h5nder av styrelsen
att ordna en skylt uppe vid stora vagen sorn visar ner p& Gy11e-
rodsonr&det.

"FartbegrHnsning"

AngAende fartbegriinsning p5 eyrlerodsomr&det beslutade styrelsenatt denna fr6ga skulle tagas upp pA .lrsmotet.

"Datum for Arsmotet"

Styrelsen beslutad-e att Arsnrote for Gyllerods Samfdllighetsforening
skall- hillas 920324 kt 18,30 i Mo1le Stationshus.
Ake Andersson fick i uppdrag av styrelsen att boka ]okal i stationen.
Jan-Erik Persson och Ake Andersson utformar kallelse och skickar ut
denna 14 dagar innan Srsmctet.

657 z

558:

659:



660:

66r:

6622

663:

664-.

665:

"Arsber5ttelse til-l- Arsnptet"

Ake Andersson och Jan-Erik Persson utfornrar sernensarnt Srsber5ttelse
for I99l till Arsmotet.

"EkoncnLisk Budget for 1992"

Gr:nnar Sodergren skriver forslag p& budget for L992 ti1l Ar$notet.

"S5rskilda frAgor till- Arsrnotet"

Mats Strongren fick i pppdrag av styrelsen att utforrna ett for-
slag till Arsnntet angAende den nya utrustningen for TVI,TV2(TV3)
son behover annskaffas niir den nya sdndaren kqnner i geng i HoganAs.

"Bndgeten L992"

Styrelsen arbetade gemensarnt fram ett forslag for budget 1992.

"Forslag till utdebitering 1992"

Styrelsen foreslog en utdebitering 5:er fastighet for L992 pe 890:-.

"Ndsta styrelsemote"

Ndsta styrelsonote blir g2}3l4 kl 14,00 hos Ake Ander""orr.f,

* r,.nk bet^rk-US'^
'wV *'t'/gJ

Vi-d protokollet

,V7''''' -z::"4'?
Jan-Erik Persson. Sekr.
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667:

Protokoll- fort vid styrelsenote for Gyllerods Samf5llighetsforening g3OI27.

Ndrvarande: Ake Andersson. Ordf.
Jan-Erik persson. Sekr.
Gunnar Sodergren. Kassor.
Gr:nnar Elgkvist. Supl
Cesilia Mtintzing. Revis.
Mats Strongren. Tv-exp.

Ordforande Ake Andersson hAlsade sanrtliga vdlkornna och forklarade motet
oppnat.

Mats Stronqren som dr onrr6dets TV-e>q>ert informerade styrelsen crn att detej finns n6gra kostnader eller skulder kvar pA v6ran pai-Oot-nldggrning.
Nya kostnader 93 overfors fr&n 923rs budget d5r det finns 25.000:- som
Snnu ej utnyttjats.
Det har framkcnmit onskernAl om flsa kanal-errMats infornerade att priset
per ny kanal ligger pA cirka 10.000:-
Beslut i denna fr6ga sker 1€ komnande Arsrnote.

NAgot att erinra mct T.Nilssons Anldggni-ngs AB-s skotsel av ormidet fannsej. Di det borjar bli ganska dyrt med skoislen av ornr6det fick kassoreni uppdrag av styrelsen att forhand"ra orn onr6dets skotser l_993.
It{orle Golfklubb sorn vi anlitar for skrapning och gmrsning av v6ra ezkeloch.GSngstigar r:nder vintern,har informlrat styrel_sen orn att de ej kanutfora detta p& qrund av vi-ssa rnaskinell-a orsaker. Gunnar Sidergren ficki uppdrag av stYrelsen att r:ndersoka samarbete nred n&gra pa sifigreind ssnhar en snoslunga.

I Hostrapporb 92 bar ordf Ake Andersson sanrnanstSllt en ra;nrt ang&ende
banvallsomriidetrdenna raporten godkiindes av styrersen for utsklck.

Forslag for 93 irs budget tages upp pa nHsta styrelsenrcte.

Styrelsen besl-utade att Arsnptet skall h6llas pA Molle Stationshus 9303{$Kl 18,30.

ordf Ake Andersson har sanrnanfattat en Hostrapport 92 samt en enkdt scnrskickas ut till ormAdets nedlenrnar infor drsnrolet.
styrelsen godkdnde b&de Hostrapporb 92 qh enket for utskick.

NSgra ovriga frdgor fanns ej att behandla.
*Styrelsen beslutade att ndsta styrelsenrote blir 930216'hos Gunnar Sodergren

l_8,30.

66e:
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Vid protokollet' "ii.-8.*K7----
'Jan-Erik 

persson
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Protokoll fijrt vid styrelsemdte fiir Gyllerdd.s Samfd,llighetsfdrenine 9jCI42A

Ndrvarande: .Eke Andersson
And.ers Elgqvlst
Gunnar $6d"ergren
Astrid Svensson
Jan-Erik Persson

0rd.f
Sekr
Kassdr
Supl
Avg. Sekr

Ordfdrancle "[.ke And"ersson hiilsade santliga vii,lkomna och fcjrklarade mijtet
6ppnat,

695z .Ersmdtesprotokollet genomgicks och lad.es ti11 hancllingarna.

5962 Ka.ssdren medd.elade att inga dverraskande utbetalningar fanns att
red"ovisa. Setalning har gjorts till Torgny Nilssott. Arsavgifterna
inflyter soil! bertiknat.

6!l; Nasta styrelsemijte blir 9JO906 kI 19.00 hos Anders tlgqvist.

Vid protokollet

/tu1r#
u,' And.ers Elgqvist / / t

rsson, Ord.f



Protokoll fdrt vid styrelsemdte f6r Gyllerdds SaroflilLighetsfUrening 9fi9o5

Niirvarander AAe Anaersson
Anders Elgqvist
Gunnar Sdd-erg:ren
Astrid. Svensson

Ordf
Sekr
Kassdr
Supl

Ord.fdrande ,&te And.ersson h51sad"e samtllga vlilkomna och fbrlqlarade ndtet
dppnat.

598: Protokollet fr6,n fbregtende styrelsemdte genomgicks och lades till
hand.Lingarna.

699t Kassijren meddelade att fdreningens kontanta tillg€,ngar uppgick ti11
ca 94000 lcronor. I'Ied.l.en finns p& konton hos Sparbanken och Postgirot.

700: [. ldilssons Anltigguings A3 skbter enligt avta]- grblsklippning och
ansning av buskage fiir fiireningen. Arbetet har utfdrts utan annd,rk-
ning. Enellertid. 5r d.et bnskv?irt att prog?arunet fijr entreprendrens
6.tagand"e justeras. Avtalet med. entreprendren ska1l d.H.rfdr siigas upp.

T. Nj.lssons Anleiggnings A3 och ytterlj.gare n€,9:on [ntreprendr bered.s
tilLfdlle att llimna offert p& arbetet fdr 1994 med de nya d.irektj.ven.

Roshaickarna rn&ste d.eLvis ned.sk5,ras. Offerter p;i d.etta arbete begitrs
fr&n annat h&1L iin entrepren6rerna ovan.

701: Rolf Julin, Sillgriind 5r }far uttryckt intresse fdr att vintertid
mot ersiittning h&Ila sa,nrfiillighetens vinterg$ngrreigar fria fr&n sn6.
Kassbren och sekreteraren kontaktar Rolf Julin fdr att utrdna fdrut-
sEittningarna.

7O2t TeLeverket har einnu ej byggt n&gon slavsS,ndare fbr TV" Ietta medfdr
en fijrskjutning av ombyggnaden av fdreningens TV-paraboL

70J: Vissa reparatlonsarbeten av fdreningens asfalterad"e g&ngrr3igar lir
nbdviind"iga. Offert fdr dessa arbeten begiirs frfin NCC via I,{611e Vdg-
fi5rening.

7O4t rrGri5ningenrt utnyttjas sommartid. fijr volleybollspel, viliret fbr d.e
nlirboende tidvis iir mycket stbrande. Yo11eybollspe1 bdr avlysas.

7A5r Ord.fdrand.ea skj.ckar inom den niirmaste tiden ut en halvd,rsrapport
tlll- Sanfiillighetsfdreningens medlernmar,

T06t Premierna fbr Vil-la-Hemfdrsiikringen }far bkat kraftigt.

Fdr att utrbna om en kollektiv fdrstikring omfattande all-a fastig-
heterna p8. Gyllerdd kan sii,nka premien fdr d.en enskilde villaiigaren
kommer skriftlig begiiran om offert hiirfijr att sii,ndas ti1l fdrseik-
ringsbolag.



7A7: Parkering av bilar p€, Gylleriids
ri.ng p6, grii,nderna bdr undvikas.

708: Ntista sanunantr5,de bestd,md.es ti11
Astrid. Svensson, Krokgrlind 12.

gr&ind.er fijrekommer alltmer. Parke-
L€,ngtid.sparkering l:an slce vid E5,ven.

den I oktober 1991 k:.-,1!.00 hos

Vid protokollet

./

/tr,
Anders

,/,
,/*',:,' 6?f
EJ.gqvist

-\i,/ \t\
"\,'

Ate Andersson, Ord.f

Justeras



ProtokolL fdrt vid. styrelsemdte fdr Gyllerdd.s Sanfdllighetsf6rening 9TA05

Itrarvarand.e; i,t<e And.erseon Ordf
Anders Elgqvist Sekr
Gunnar Sddergren Kassdr
Astrld. Svensson Supl

Ordfbranae "&ke Andersson hEiLsade samtl-iga vlilkomna ooh fdrklarade mbtet
Uppnat.

7A9t Protokollet fr8.n fdreg&ende styrelserodte genomgicks och lades till
hand.lingarna.

710r Kassijren med"delad.e att skulden til1 Torgny Nilsson reglerats. fill-
g&ngarna uppg&r dtirefter till ca 82000 kronor.

711t Ett fijrslag tilL anbudsund.erlag fdr somrnarskdtsel av griinytor och
hiiclcar m m utarbetas av sekreteraren.

Fdr dislnrssion om skdtsel av vinterg&ngrdgarna kontaktas fdruton
Rolf Julin even .Eke Svensson,

712: Reparationsasfaltering ?rr d.e mindre skadorna p& gd.ngrriigarna kommer
att utfiiras av ltrCC via Ake Svensson.

71Jt ltke Svensson utfdr nedskdrning av roshiickar enligt direlctiv.

714t Oversynen av premierna fdr Villa-Henfbrsii,kring p&gtr. 0fferter
fr6.n n&gra fbrsiikrlngsbolag har inkomnit, Torbjdrn l{jall, Iirokgriind B1
har &tagit sig u'bred.ningsarbetet.

Griiningens anviindning fdr bollspel och andra aktiviteter b6r tas un-
der fdrnyad oroprdvning.

l.lecllemsfdrteckningen 5r klar och under utskick.

Vem ansvarar fijr avloppsbrunnarna pt fdreningens gS,ngviigar ?
Vem rensar brunnarna ? "A.ke Svensson tilIfr8.gas.

718: Yid en lcollektiv Villa-I{emf6rse,kring iir det raiijligt att fijreiikrlngs*
bo3"aget stiiller krav pA. siikra l&s m m. 8n installation av dyl-ika
siikerheteanordningar kan gdras samfiil-lt fijr hela omr8.detr n&got som
bdr siinka priset.

7192 Styrelsen besLutade att firmatecknare fdr fdreningen skalL vara Ord-
fijrande Ake Andersson och Kassbr Gunnar Sbd.ergren tillsamrnans eLler
var fbr sig.

715 z

715r

717 z

72Or AruniiLan om den nya
fdreningsreg:ister.

721 t N2ista styrelsenni5te
z-Gunnar Si5dergren l<1
I

\-,

styrelsen skall- snarast gbras ti1I LH,nsstyrelsens

bestihrd,es til1 m&ndagen den 17 januari 1994 hos
1 9.00 .

Andersson, Ord.f



Protokoll fdrt vid. styrelsendte fdr Gyllerdds Samfii,l-lighetsfbrening !{0111.

iiidrvarande: Ake And.ersson Ordf
Anders Elgqvist Sekr
Gunnar Stidergren Kassdr
Ceeitia l,iiintzing Revisor (aetvis ntirvarande)
Astrid Svensson Suppl

Ordfdrand.e ilce And.ersson hd.lsade saratli-ga viilkomna och fdrkLarade mdtet
dppnat.

7222 Protokollet fr&n fdreg&ende styrelsemdte genomgicks och lades tilL
hand.Lingarna.

721t Kassbren rned.delade att inga extraord.indra utbeialningar fdrekommit
sedan fiSregil,ende styrelsemdte. I kassan finns ca f0000 kronor.

724t Offerter p& sornmarshijtseln av gruismattor mm had.e inkornmit fr&n f;rua
anbudsgivare. LEi,gsta anbudet var 1812J kr/&r och htjgsta 4875A ixrf &r.

Styrelsen^bes16t att anta d.et leigsta anbudet liinnat av Christer
Nilsson, Algrdnd B, 260 42 lI611e. Vid telefonkontalcb -qed Christer
Nilsson under m6tet fdrklarad"e sig denne vi11ig at{Elt tilL5ggs-
arwod.e H.ven &taga sig vinterslcdtseln.

Utdver arvodena fdr soramarskdtsefn (1{!00 irr) och vinterskijtsel-n
(1OOO kr/5r plus 1!0 kr per arbetad timn,e) har fbreningen att beta-
la J.agstadgad. arbetsgivaravgift, som fdr niirvarand.e d,y 31,t'' av skat-
teund.erlaget

Sekreteraren utformar ett fdrslag ti1l avtal mellan Christer Nilsson
oeh fdreningen, Revj.sorn infijrskaffar n6dviind.iga blanketter fr&n
skattenyndlgheten "

725t I TY-utbudet p& Gyllerdd har niscovery utg&tt och ersatts med. Nor-
d.ic. Discovery dr efter satellitbyte en ren betalkanal.

lrs fr^- *.' mV-s:ind"are fdr erh611and,e av biittre TV2-bild har dnnu intefr 66 vrr lrJ !

byggts "

726t Tid.en fdr det komnand.e &rsmdtet bestbi,md.es till- tisd.agen den 22 rnars
1994, kl 19.00. Kallelse skall utskickas senast den 2O februari.
Stationshuset iir tingat.

Kassijren och revisorn tar fram kassarapport och revid.ering. 0rd.f6-
randen utarbetar en &rsrapport. Sekreteraren kontaktar KullaEl och
Osterberg o Sengtsson. Dessa fdretag har lovat att vid &rsmbtet
informera om elradiatorer och varmvattenbered"are'

727: trbba Friberg, Sillgriind 13, har rapporterat on en fasad.spriclca i
huset. Sprickan upptiicktes efter lastbilens och Lastarens passag:e
i samband. ned. borttransport av roshicksklipp.

72Bt l.Jeista sanmantriide beetij.md.es till onsdagen don 16 februari 1994,
k1 19.00, hos i*e .A'nderssol1.

And"erssonr Ordf

ViC. proiokollet



?rotokoll- fijrt vid styrelsembte fbr Gyllerbd.s $amfaillighetsfdrening 940203

Ndrvarand.e: "Eke And-ersson Ordf
Anders Elgqvist $ekr
Gunnar $ild.ergren Kassdr
Ceoilia i{untzing Revisor

l{edanst&end.e tv$. iirenden behandlades:

729t Styrelsen beslijt att bokfdringsarvode intill 400 kronor f8,r utg&
under &r 1995

75As Televerlcet lcan komma att stiilla krav pt att s,lc. &L.kg&.g} skall
finnas i TY - anliiggning:ar av d.en typ vi har p& Gy1lerdd.

Med. tiit kabel fdrhind.ras stdrningar p& rad"iokoinmunikation - t.ex.
inon flyget.

P& GylJ.erdd har vi t?it kabel i mark men inte inom husen. trr 19S9
beriilrrades ett utbyte tilL titt lcabel kosta 56000 kronor fdr hela
onr&d.et "

et
r)
ii,

Ate

t.. Ivi

And"ersson,



Protolcoll fdrt vid styrelsendte fdr Gyllerdds Samfrillighetsfdrening g4OZ16

Nd,rvarand.el .fi,ke And.ersson Ordf
And.ers Elgqvist Sekr
Gunnar Sijd.ergren Kassijr
Astrid. Svensson Suppl

Ordfdrande AAe And.ersson h?ilsade santliga vrilkomna och fdrklarad.e radtet
bppnat.

711, Protokollen fr8n fisregS.ende styrelserobten (d.et ordinarie m6tet g4O11T
och det extra ndtet 94a2o3) genongicks och lades till handling:arna,

f JZt Kassasituationen hade inte iind.rats sedan 940117 . I kassan finns
ca lO 000 kronor.

711t 0rd.fdrandens fdrslag till styrelseberH,ttelse 6ver verksamhets:8,ret
1991 lj-ksom kall-e1sen til1 och dagordningen fbr &rsmtjtet 940522 ee-
nomgicks och god"kd,nd.es.

734r Styrelsen godklinde att tv8. treil&dor fdr fdrvaring av saltblandat
grus anskaffas genom Christer Nilssons fdrsorg. Det saltbland.ad.e
g:ruset skaLl strds p& vinterhala g&ngvii,ga,r.

And.ersson, Ord.f

Vid protokolLet, 
rt

'a/,,''?'f#-*|-, ?r-4r,r'-'-/
And.ers Ergqvist / 7



Protokoll fijrt vid styrelsemijte fiir Gyllerdds Sa^nfiill-ighetsf6rening 940425

Nti:rrarand.er .Eke And.ersson Ordf
And.ers Elgqvist Sekr
Gunnar Siid.ergren Kasettr
Astrid. Svensson Supp1
Per Christiansson

0rdf6ranae .&ice And.ersson htiLsade santliga viilkorana och fdrklaracte ndtet
dppnat.

755t Protokollet fr8,n &rsndtet 1994-03*22 genongicks ooh Lad.es ti1l hand*
lingarna.

757t Aktuell kassastAilJ.ning rapporterades tllL ca 50 000 kronor.

7582 Vid. &rsn06tet info::nerad.es bl.a. on det kommunala bidraget til1 Miille
Vdgfdrenlng. Det konstaterades att lildLle Yiigfdrening bdr Liera sig
ned and.ra vEigfdreniagar 1 konmunen fdr att p&verka konmunen att hdJa
bidraget.

Vldare konetaterad.e Srsnijtet att fr&gen om til-L8,ten hastighet lnon
Gyllerdd.somr&d.et bdr tas upp necl M611e Viigfdrening.

3&cle biclragsfr&gan och. fr&gan om ti116,ten hastighet iir Eirenden, som
ligger utanf6r Sa,nfiillighetens arbetsuppgifter. 3r&gorrra ka.n fdras
fra"rn tll-l M6Lle Viigfdrenlng av den enekllde ned.Lemmen, n&got som eir
bnskvEirt fdr att skapa opinion.

Setriiffancie uppsnyggningen av stationsonr8,det har konmunen uppenbar-
f.igen gLdnt sitt 16fte om Etgiircler.

759t Tvt, skrivelser fr&n nedlemmarna Stig Paulsgon resp. Mats Strdngpen
hade inkornmit, 3&da skriveLgerna finns som bi.lagor tiLL styrelsens
vlnapport, i vilken skrivelserna kornmenteras"

760t Orclftjrantlens f6rsLag tllL v&rrapport genongi-cks och godkiindles.
Per Christiansson red.ogJord.e f6r cle fastighetsr?ittsliga fr&gorna
garnrnanhiingande medr d.en fdr genensa,nhetsanLiiggning utnyttjad.e marken
p5 Gyllerddsonr8d.et. Redogdrelsen fj.nns som bilaga i v&rrapporten.

7612 Christer Nilssons sdner gdr ett utniirkt arbeteo vad gtiLler: sk6tseln
av grdnytor etc.

752: Niista styrelsendte best?indes t111 tisd.agen den 14 juni kL. 19.10

n Ord.f



Protokoll f6rt vid styrelsemote f6r Gylterods Samf5llighetsf6rening
den 19 december l-994.

N5rvarande: Ake Andersson
Anders Elgqvist
Gunnar S6dergren
Christer Nilsson

Ordforande Ake Andersson h6lsade samtliga vHlkomna och forklarade
motet oppnat.

7632 Protokollet frAn sista ordinarie styrelsemotet 940425 genom-
gicks och lades ti11 handlingarna.

l{otet den L4 juni L994 Agde rum pA KullagArdens W5rdshus for
Arets styrelsemiddag. NAgot protokoll fordes inte.

7642 Aktuell kassastdllning rapporterades ti11 ca 90 000 kronor.

Ca 2/3 av Arsarvodet ti11 Christer Nilsson f6r skotseln av
gemensamhetsanlSggningarna har utkvitterats .

7652 GemensamhetsanlAggningarna 5r v5lsk6tta. NAgra klagomAl finns
inte inrapporterade ti11 styrelsen.

766: Televerket har und.er h6sten byggt en ny slavs5ndare f5r TV
i Hogan5s.

Den nya slavsdndaren ger m6jlighet tilt bAttre bildmottagning
f6r TV 1 och TV 2. En f6rbAttrinq pA Gytterod kr5ver dock
tillSggsutrustning ti11 foreningens parabolantenn. Pengar tiIl
denna tillAggsutrustning finns budgeterade och ingAr i kassan
om ca 90 000 kronor.

Mats Stromgren har inhaimtat prisuppgifter pA till5ggsutrust-
ningen enligt tvA alternativ. Alternativ 1 kostar ca 28 000
kronor och alternativ 2 ca 30 000 kronor.

Alternativ 2 har fordelen framf6r alternativ I att Sven TV -
bilderna frAn Danmark forblttras.
Styrelsen rekommenderar alternativ Z HfOt .Cr g" Mats Str6m-
gren fullmakt att inkopa till5ggsutrustningren.

7672 Gatukontoret i Hoganlis har i brev till f6reningen f6r lAnge
sedan utf5st sig att installera belysning liings gAngstigen
vid stationsomrAdet.

Ordforanden och sekreteraren utformar ett brev tilt Gatukon-
toret med pAminnelse om 16ftet.

768z Christer Nilsson och sekreteraren kommer att studera utbudet
av sn6slungor. Christer Nilsson har mandat att ink6pa en sno-
slunqa for en kopeskilling icke 6verstigande 10 000 kronor.

Ordf
Sekr
Kassor
Adjungerad



7692 Gyllerods Samf5llighetsforening har i brev fr6n HoganAs Kommun
daterat I994-O9-2I beretts ti1lfA11e att yttra sig om en de-
taljplane6ndring berorande fastigheterna H6ganiis M611e 1-5:74
och 15:75.

Styrelsen hade inga erinringar mot detaljplane5ndringen.

7702 Bo Johnsson - f6rs5kringsombud hos L5nsforsAkringar - besoker
ordf6randen me1lan jul och ny6r for information och diskussion
om Vi 11a-Hemf 6rslikring.

77Lz Under sommaren har flera informella m6ten h611its mellan
Christer Nilsson med s6ner och styrelsen. Vid motena har dis-
kuterats om platsen f6r volleybollspel. Vid kontakter med
Stadsbyggnadskontoret har framkommit att det enligt giillande
byggnadsplan sannolikt 5r m6jligt att anliigga en volleyboll-
bana pA stationsomrAdet. M611e VAgforeninq avg6r i sA faIl detta.

7722 Samflillighetens valberedning bor pAminnas om att sAv51 ordfbran-
den som kass6ren avg6r vid Arsm6tet i vAr. Valberedningen b6r
aktivera sig och under januari ta fram forslag til1 nya styrel-
semedlemmar. Kassoren kontaktar valberedningen i Srendet.

773: Styrelsen besl6t att Srsmbtet skall tiga rum mAndagen den 27
mars 1995. Medlemmarna ska11 vara kallade senast I mAnad f6re
m6tet.

Styrelsen foreslAr of6rhndrad Arsavgift f6r 1995.

7752 NAsta styrelsem6te bestAmdes till mAndagen den 13 februari L995,
kl 19.oo, hos Gunnar Sbdergren.

Vid protokollet

Ake Andersson, Ordf Anders Elgqvist, Sekr

q
; u6t.eras



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Protokollet ftir styrelsemotet den 13 februari 1995,paragaf 716-
782. saknas.



Protokoll fijjqj vid Stv*eJ.sstndj.e- fjir Gytlerjidq. S.qg'Jle]l_igktgfii_renine c5"plllja.

Ndrvarander Per Christiansson Orclf
And.ers Elgqvist Sekr
Torbjdrn KjAfl Kassdr
Astrid Svensson Suppl
Chrieter Nilsson Actjungerad

0rdfdrande Per Christiansson hiilsade santliga viilkomna til-l den nya sty-
relsens fdrsta mijte och fdrklarade mdtet Uppnat.

802: Styrelsen beslutade att firnatecknare fdr fijreningen skall vara ord-
fdrand.en i fijrening'ned. antingen kassdren eller sekreteraren.

V 80J: A11 post ti11 fdreningen sdnd.s und.er sekreterarens ad.ress.

Gyllerdd.s $anfiilli ghet sfiirening
c/o Aaciers Elgqvist

v 
Sillgriind 5, 260 42 M611e

8041 Sekreteraren svarar fijr att den nya styrelsen registreras i samfe1l-
f.ighetsfilreningsregistret hos LantnEiteriet.

Sekreteraren tar fram protokollsutdrag utvisand.e f6reningens firma-
tesknare fdr info::mation t111 Postgirot och Sparbanken.

805: Styrelsen beviljade att 2000t- kronor anvtinds tilt fijrbEittrlng av
TV-parabolens funktion 

"

Styrelsen beviljade ocks& fortsatt prenumeration pE, en teknisk TV-
tidskrift utnyttjad fdr underh&lI och skiitsel av fdreningens para-
bolantenn.

805: Christer Nilsson red.ogjord.e ftjr sina &tagand.en vad giiller sonmar-
och vinterskijtseln av fdreningens grdnomr6,den, g&ngstigar etc.

0n extraord.inlira insatser erfordras tar Christer Nilsson kontakt
ned, ord.fdrand.en.

Iet bestd"ndes att styrelsen tillsa"nnans med Christer Nilsson giir
en rundvanclring p6. Gylter6dsomr&det fredagen d.en 21 aptj.l_ 1995^ k1. 17.50. Vid rund.vand.ringen stud.eras lekred.skap, sandl8dor,
mossa p5 gA,ngrrd,gar etc.

Styrelsen f&r ibland frtn ned.Leumar i uppdrag att fra,nfdra syn-
punkter till M611e V?i,gfiirening. Egentligen skall den enskilde sjiilv
frarnfdra sina synpunkter vid. Viigfdreningens Ersroijten.

Christer Nllsson s,om medlen i Vd,gfdreningens styrelse lovacle att
bevaka Gylleriidsbornas intressen i Viigfdreningen.



BOJl De d.elA,rsboende p& Gy1lerdd ska11 d.efinieras. f fortsdittningen
skall protokoll fr&n &rsnijten, kallelser etc silndas per post till
deras ord.inarie adresser,

B0B: Niista styrelsemdte blir vid. rundvandringen enligt $ 806 ovan.

Yid protokollet

/r-z;*Eq
And.ers EJ.gqvist, sekr.

Justeras:

ra



Protokoll fdr

Niirvarande: Per Christi-ansson
Anders Elgqvist
Torbj6rn Kj51-1-
Astrid Svensson
Mats Stromgren

Ordf
Sekr
Kassdr
Suppl-
Adjungerad

Ordfdrande Per Christiansson hiil-sade samtl-iga v5Lkomna och f6rk1a-
rade miitet 6ppnaL.

809: Protokol-l-et frin fdreg&ende styrel.semdte (95A4121 genomgicks

810:

och l-ades til-L handlingarna.

Vid styrel-sens rundvandring pi onridet enl,igt S 806 i f6re-
giende styrelsemdtesprotokolL bestlimdes att vissa Stgitrder
skul"le genomfdras. LZiget iir f6Ljande:

Sandl-Sdorna p& Iekplatserna lir rensade och Stglirdade. Ater-
st8r att m8La biinkarna.

Rabatterna utanfdr Anna-Greta Svensson-Segers fastighet
&terst&r att rensa.

Sopning och borttagning av mossa pi g&ngvligarna Sterstir.

- Christer Nilsson ombesdrjer att uophuggning av asfalten
vid s6d.ra I-ekplatsen genomfdrs.

AII-a medlemsavgS-fter har inkommit. Kassan uppgir til-1
96 605:- kronor.

Kostnaden f6r antennsk6tsel frin 1994 ingick inte i boksl-u-
tet fdr 1994.

Framkoml-igheten pi gingstigen vid Sillgrdnd 25 (iigare Inga-
Brita Bernstr6m) hindras av rosor st3ende pi samfiill.ighe-
tens mark. Ordfdranden kontaktar dgaren och ber denne att
binda in och k1ipna rosor:na.

Omblyggnaden av mottagningsutrustningen f6r TV har givit
n3got biittre mottaEningrsf6rh8l.l.anden i de markbundna kana-
l-erna - dock ej helt bra. TeLeverket gdr m?itningar f6r att
faststiil-l-a onsakerna til-1, bristerna - t.ex. vandrande lin-
jeo i bil.den -- och skalI justera siindaren.

F6reningen har genom ombyggnaden av centnal.antennen gjort
al.l-t som normalt kriivs f6r god mottagning. Kriivs ytterl-i-
gare insatser iir ansvaret Tel-everkets. Mats Str6mgren och
TorbJdrn KjEill- tar efter inb6rdes samr8d upp fr8gan med
Tel-everket.

811:

812 z

813:



814: F6r att framledes kunna se TV 3 kriivs en komplettering med
ett s.k. mikrov8gshuvud i centraJ-antennen. Uppskattningsvis
5r kostnaden f6r deLta av storleksordnj-ngen 7000:- kronor.

Mats Stromgren sammanstSller under hdsten en l-ista 6ver pi
Gy11-er6d mottagningsbara TV-statj-oner.

815: Frin medlemmar i samf5ltigheten inkommer di och da til-l-
styrelsen fr5gestiil-I-ningar berdrande boendet pi Gyl-1er6d
och iiven 6nskemil om styrel-sens agerande i frigan. Ofta
gEil-Ier frigorna saker som andra instanser - t.ex. Vdg-
f6reningen - har ansvaret fdr.
Styrel-sen beslutade att i forts5ttningen inte engagera sig
i fr&gor som ligger utanfdr anliiggningsbesl-utets krav.

Vid protokollet

1r-+
Anders El-gqvist, sekr.

Justeras:

e



Protokoll fdr
ffiden 9 Jantiari 1996.

Ordforande Per Christiansson hiilsad.e alla viilkomna och f6rkl-arade
mdtet dppnat.

816

Niirvarande:

817

818

819

Per Christiansson
Anders Elgqvist
Torbjdrn Kjiill-
Astrid Svensson
Mats Strdmgren
Ingvar Lindgren
LTTAS AB

Ordf
Sekr
Kassor
Suppl-
Adjungerad

Adjungerad

Protokol-let fr&n fdregiende styrelsemote genomgicks och la-
des till handl-ingarna.

Asfal-tupphuggningen vid sddra S.ekplatsen iir iinnu ej genom-
ford.

Det bestiimdes prelimindrt att f6reningens &rsmdte skal1 liga
rum torsdagen den 28 mars kl- 19.00 i M6l1-e stationshus.
Sekreteraren bokar mdtesl-okaLen och utformar koncept til-l-
kal-l-el-se och materi-al som skal-l- skickas ut tiIl medl-emmarna
senast 14 dagar f6re irsmdtet.

I omridet GarngrEind, Krokgriind och Sillgrdnd har sista ti-
den fdrekommit st6rningar i TV-mottagningen. Orsaken har
varit fel i en f6rstdrkare. En utbytesf6rstiirkare lir nu
provisoriskt instal-l-erad. Utbytesforstiirkaren kommer att
ersiittas med en ny fdrstiirkare. Kostnaden f6r f 6rstiirkar-
bytena, innefattande kostnaderna fdr fdrstiirkare, arbete
och moms, uppgir till ca '7 500:- kronor. Fakturering sker
1996.

I foreg8ende protokol-I (S814) beskrivs behovet av ett s.k.
mikrov&gshuvud f6r Stkomst til-1 TV 3- utbudet. LfTAS AB
har fett bestiil-Ining pi ett s6dant mikrovAgshuvud til-l en
kostnad av ca 7000:- kronor inkl. moms.

TV- utbudet pi Gyl-lerddsomr8det omf attar idag 14 ol-ika ka-
naler. Ilittil-l-s har inga abonnemangsavgifter betalats av
GlzJ-1-er6dsborna. Enl-igt Upphovsr5ttsl-agen har TV-kanal-erna
riitt att ta betal-t f6r sina tjiinster. Kanalbolagen inten-
sifierar arbetet pA att fA beta1t Sven frin smi mottag-
ningsenheter son Gyllerdd. Detta innebiir att Gyl-lerddsbor-
na m&ste ta stiil-lning tilI, vilket TV-utbud Gyll-erdd skalI
ha i fortsdttningen och vad man iir beredd att betala fdr
detta utbud.

F6r mottagning av vissa stationer kriivs framgent iiven in-
stal-lation av dekoder. Kostnaden f6r en dekoder iir 10000:-
kronor.

Vid niista styrelsemote, som bestdmdes till- mindagen den 12
februari, presenterar Mats Strdmgren och Ingvar Lindgren
tvi fdrslag till TV-utbud p5 Gy1-1er6d. Fdrslagen inneh&I1er
iiven kostnadsbilden.



Styrelsen anser att det TV-utbud Gyl-l.erddsborna bestlimmer
sig f6r skaI.L g51.1.a f6r al,l-a fastighetenna ph omr3det.
Enskil€t fastighet skall s&l.edes eJ kunna beg5ra plombering
av n3gon kanaL. Pl-ombening iir en dyrbar Stgdrd.

Fdrsl-agen til-1 TV-utbud och en belysning av situationen
kommer att redovisas i utskicket til-l- medlemmarna tiIl-
sanmans med kallelsen till 6rsm6tet.

82Az Liickande TV-kabi-ar ger stdrningar p& t.ex. flygets kommu-
nikationer. Pa cyller6dsomr&det 5r utomhuskabl-arna viil-iso-
Ierade och s5l-edes icke l-Zickande. TV-kabl"arna inomhuslZic-
ker. TV-kabl-arna i husen iigs av f 6reningen.

Styrelsen anser att f6reningen iir skyl-dig att byta ut
f6rde-l-ningsdosor, kablar och antennuttag i varje hus.
Kostnaden per fastighet uppgir til-l- ca 1300:- kronor.

8212 Aktuel-l kassastlill-ning iir 63761 :- kronor.

Kass6ren utarbetar 1 995-3rs bokslut.

822r N5sta styrelsem6te Sger rum mSndagen den 12 februari en-
f.igt ovan (S819) .

Vid protokoLl.et

1'/ Ofuqi*(7
Anders ES.gqvist, sekr.

Justeras:

turu



' Gyllerods Sanfillighetsfor. BALAIISRAPPORI

Period :9501 - 9512

Senaste verifikation :951231

1996-01-01 Sida : I
l5:31 : {0

Konto l(ontotext Ing. balans Periodsaldo Utg.balans Foreg' Ar

1020 Postgiro 283431-5 9474,20 -461{'20 4860'00

1050 sPB 664.132.868-4 6287{,65 '39i3,00 58901'65

l{90 0vriga kortfristiga fordringar 7255,00 -7255'00

Sunna r $rsetLningstillgingar 79603,85 -15812'20 63761'65

Surna r Sperrlonto

v Sunna * Anleggningstillgingar

* SU}II,IA IILLGANGAR 79603,85 -15842,20 63761,65

2310 Upplupna loner -7595,00 7595'00

2330 Upplupna arbetsgivaravgifter -2495,00 2495'00

Sunra t Kortfristiga skulder -10090,00 10090'00

Sunna t Lingfristiga skulder

Sunaa r 0beskat[ade reserver

r suliltA sr(uLoER -10090,00 10090,00

2991 Egel kapital
Sunna t Eget hapital

-69513,85

-69513,85

-69513,85

-69513,85

v I sultltA SKULoER & EGEI KAPIIAL -79603,85 10090,00 -69513'85

T T BERAKNAT RESULIAI T T -5752,20 -5752,20



,6

/
' Gyl lerods Sanfil lishetsfor. 1996-01 -01

l5:30:21
Sida : IRESULIATRAPPORI

Period 9501 - 9512

Senaste verifikation 951231

Konlonr Iert Utfa I I Avvik t Fdreg. lr

3010

Sunra

l,ledl ensavgi f ter
* Forsil jninssintikter

55000 ,00
55000,00

54750,00

5{750,00

r Ovriga Rorelseintikter

I SUIIITA RORELSEINTAKIER 55000 ,00 54750,00

V 
surna t Kostnader l,later ial

T BRUTIOl,IilSI 55000,00 54750,00

5010

501 I
5012

5080

5610

5999

Sunna

-22000,oo

-4000,00

-26000,00

'{{0,00
-22169,oo

-2300,00

-300,00
-56{2,00

7595 ,0o
-23256,00

Ldner adrinistralion
L6ner sk6tsel rark
Loner vinterunderhlll
Loner for ej arbetad tid
Arbetsg ivaravg i fter
Periodiserade Ioner
t Kostnader ArbetslrafI

t

-43

'11

6050

6100

6101

6200

6300

\r/ 6{10

6500

6600

6790

6800

v 7t7l
717 4

i310
7670

7690

Sunna

-4000,00

-15000,00

-4000,00

-2000,00

-1000,00

-26000 
, oo

-3038,00
-22693,oo

-228,00

-100,00
-120,00

-6709,00

-923,00
-943,00
-30,00

-l1l,00
-215,00

-385,00
-1317,00

-330,00
-lo{,20

-37246,20

Elektr iciteL
Skotsel antenn/rottagare
Skotsel lelredskap
Energi, brinsle, vat,ten

Sanrantr idesloslnader
Forbru kn i ngsi nventar i er

Konlorsraleriel och trycksater
Reparationer och underhlll
Ovrisa frinrande fjinster
Por to
RepresentaLion avdragsgill
Repr esentat i onsgivor
Forsikr i ngspren ier
Iidningar och tidskrifter
0iverse ovriga loslnader
r Kostnader Ovriga

-21

5l

-97

-3{

-90

{3

T RT5ULTAT FORE AI,S|(RII/}IIIIG 3000 ,00 -5752,20 -292

Summa r Avskrivningat

T RESULTAI EFIER Ai/S|(RIi/I{II{GAR 3000,00 -5752,20 -292



I

' ayllertids Sarfillighetsfor. RESULIATRAPPORT

Period 9501 - 9512

Senasteverifikation 951231

1996-01-01 Sida : 2

15:31 :03

Kontonr Text Budget Utfall Avvit t Foreg. dr

8020 Rinteintdkter
Sunna r Finansiella Intiktet

l000,oo
1 000 ,00

-100

-100

Sunla r Finansiella kostnader

Sunra t Ertraordinira intikter

'. sunra I ElLraordinera kostnader

Sunra * Eokslutdispositioner

Sunla t Skatter

Sunna r Resultat

t T BERAI(NAI RESULTAI T T {000,00 -5i52,20 '244



Protokoll fdr

Ndrvarande: Per Christiansson
Anders Elgqvist
Torbj6rn Kjdll
Astrid Svensson
Mats Strdmgren

Ordf
Sekr
Kass6r
Suppt
Adjungerad

Ordfdrande Per Christiansson hd.lsade samtliga viilkomna och fdrkl-a-
rade m6tet oppnat.

823: Det enligt Se22 bestlimda styrelsem6tet blev instlil-lt, dE fle-
ra av deltagarna hade fdrhinder.

824: Koncepten til-l kal-l-el.se och materialr sort skall skj-ckas ut
tiIl medl-emmarna senast 14 dagar f6re &rsmdtet den 28 mars
1996, genomgicks och justerades.

8252 Mats Strdmgrens 4 f6rslag ti1-1- TV-utbud p5 omr8det framlades.
Styrelsen var enig om att de tv& dyraste alternativen skull-e
utg5. De tvi kvarvarande al-ternativen 6verbearbetas av Mats
Strdmgren, som presenterar aLternativen skriftl-igt under
vecka 1 0.

Justeras Vid protokoll-et

4/j
Anders Elgqvist
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Protokoll fhrt vid styrelsemote for Gyllerods $amfiillighetsforening 9'60423

Nrirvarande: Per Christiansson Ordf
Tomas Dreilick Sekr
Torbjorn Kjall Kassor
Anders Elgqvist Adjungerad

Ordfbrands P*r Christian$$on hfllsacle samtliga vfllkomna cx]h f$rklarade m0tet\' oppnat,

E45: Protokollet fran frrsmotet genomgicks och lades till handlingarna,

v Beslut om sekretsrare: Tomas Dreilisk & kasstir: Torbjtlrn Ki[11,

846: Stl"relscn beslutade att firmatecknare f{ir foreninge,n skall vara ordf,Sran-
de i forening med kassor eller sekreterare,
Sekreteraren tar fram prott'rkollutrlrag utvisande frlreningens firmatock-
nare for information till Postqiro & Bank.

847' Sekreterarsn warar for att Olo n u styrelsen registreras i Samfiillighets-
f$reningsregistret ho s Lantmtteriet,

848: All post till fbreniilgsn sflnrles uncler S*kreterarsns adres$. enl nedan:

J Gyllerrlds Samfiillighctsfbrening
c/o Tomas Dreilick
Krokgr*nd I 1" ?60 42 Mrllle

S skreterar$n "qvarar f$r adre sslnrlring ht:r s ftilj anrle ;

Postgiro. Bank, Skattemyndighet, Kommun & Litas
Kasssren br b*hifllplig med ev underlag mm,

849; Samtliga hancllingar g*llanrle Gyller$rls Samfiillighetsfsr*ning som I
avg&onde Sekr Ander* Elgqvist haft i sin iigo tir overliimnade 960422 tnl l{-
Sekr Tomas Dreilick, 

' r 
/\

850; TV problemet - microvAgshuwd samt TV 2 - fltg*rdas av Mats Strrlm-
gren & Litas, I\{S vtintar med kontakt om afial



851: Hushfillens vatten har varit missftirgat d*n sista ticlen, Trolig orsak [r det
lflga grundvattnet och vattenbristen vilket Hiort att man kommit langt
necl i vattentanken, Enligt AE bi-ir dct vara klart till semestorn,

852; Beslut om infbrskaff*nde av boken Samflllighcter, I-Itges p[ Liber enl
'Ordforanden,

853: Inbet.kort gtillande drsavgiften bor delas/skickas ut snarast. dock senast

960510, Filrfallorlag 96053 L

854; OrrJfirranden har varit p[ Rosenbusk-inspektiern med Ctrrister Nilsst;n i
omrfldet, Det finns en del som mflste &tgtirdas, $ekr TD stiiller sin

elektriska htcksax till fhrfbgande fbr fdreningen,

855; C Nilsson mllade lekredskapen 1995, Detta b$r g$ras f,ven i iir till-
sammans med lukning av sandl&dor,

856: Ordforande nlirvarar vid Vlgfrreningens mote 960424. Uppvaktar dem

erm bla sprickor i asfalten. Ev flven kontakt med komffiunon,
Kommunen skall iiven kontaktas giillande den obehyggda tomten,

/la Sill$tndil Den har bla ett stort trflt enur rivningen-samt *r vildwxen,

Justeras Vid hotohollet

Tomas Dreiliah



GYLLEROD S SAMPAT-ITGHETSPONPNING
Org.nr 716406-6073

c/o Dreilick, Krokgrand 11,260 42 ittOlf-B

Protokoll fort vid styrelsemdte fsr Gyllerods Sarnffillighetsftirening 96061I

Nsrvarande: Per Christiansson Ordf
Tomas Dreilick Sekr
To$j&m Kjsll
Inger Bnng

Kassdr
Suppleant

OrdfOrande Per Christisnsson hfllsade samtlige vdlkomne och forklarade m6tet
6ppnat.

857: Protokollet fr$n foregdende styrelsemote genomgcks och lades till hand-

lingame-

E5E; TK rapporterede aktuell kassastiillning till ca lsE 000 kr.
Ordfdrende kontekter dc f[tel som ej bctalat Arsevgiften i tid. Dct konstafua-
des att stsndardsn nr battre i flr rin foregfrende.

E59: Boken Samfiilligh*er rir besftilld och kornmer i slutet nv mfrnsden till Ordf.
Den kommer att fhktureras.

860: TV.kanalplan frSn Mats Strdmgren inv$ntas. Ordf efterlyser tider fdr inkopp-
ling av de olika ksnslema
LITAS flr informerad och sk6ter alla avtal med dc olika TV-bolagsn.

851: Genomg&rg av Christer Nilssons besikilning. CN hugger upp asfeltut odt
NCC fuller sedan i med asfalt enl offert, i augusti,
Fdreningecr sf,nder in skiss 6ver asfaltsomr{det och NCC Atgd,rdar cnl
irsplenering.

E62: De stora problemen med stOrninger pA Tr/ 2 diskuterades. Ordf ber0ttsde att
sflndaren i H6gan$s ff undermAlig.

863: TK enser stt man b$r ta in fler offerter pA Perabolarbeten fdr att jflmfdras

med LITAS priser.

E64: Diskussion om de enskildn husens kablage tir foreningens eller varje enskild
hus{gares. Skall Ffireninge,n eller de separata husfigama betala omdragning.

frctrlras./- / I)n#ohhollffw-



GYLLERODS SAMFALLIGHETSTORENING
Org.nr 716406-6073

c/o Dreilicko Krokgriind 11,260 42 Miille

Niirvarande: Per Christiansson Ordf
Tomas Dreilick Sekr
Torbjdrn KiiiU Kussiir
Inger Bring SuPPleant

Anslagstavla bdr stittas upp pd Antennbodenibr Info till medlemmarns mm'

Skrotbilen pd parkeringsplutsen skall bort' Ordf kontaktar rigaren

ordfi)rande per christiansson hiirsade samtriga vtirkomna och fi)rklarsde motet 6ppnat'

$865;ProtokolletfrdnJbregdendestyrelsem\tegenomgicksochladestill
handlingarna.

$ 866: Ang asfalteringen om\lng sddra lekplatsen - 140 m2 asfattering med olfert pd

tS.1Oi *r. Poitrarna Nilsson mfar hir huggit upp asfalten - Sdn-Sey^iir totalt ungefir

dubbettsdbred-skittnadcaloom2.KraftigareasfaltTl00eylg{grtMdAe
viigft)rening har samma pris hos NCC - enl priskontroll - 92:50 inkl moms'

rc fArestdiplastmatta ,id* asfutten lbr att hindra viixtligheten.

NCCs ogert stdr sig bra i koniurrens och inger dessutom biistfdrtroende'

offert gdllande i)vriga omrddet - 68:00 + moms Dennu offertfdr ligga till grundfi)r

Dg7 {rs budget. Det skall dd presenteras minst tvd offerter.

christer Nilsson tar kontikt m Kaj Ling ang ogriisbekiimpning vid Nofia

LekPlatsen.

$ 867: Mats Stri)mgren utviirderar offertenfrdn SF Vision ang ptogramkompl' Bil l- kopia

Pd gamla utskicketfrdn SF-V'

$ g6g; Aktuetl budgetuppfi)lining visar ett, ei periodiserat, resultat per sista augusti pd kr

102.000.

$ 869: Fam seger vilt bygga en Friggebod. De har liimnat in ansdkun om "bygglov" till

Fdreniigen a,rt mii byggeri"Ar*or" tomtgriinsen iin 4,5 meter, samt iiven kontaktat

grannsrna Jbr godkiinnande, SamftiltigietsJbreningen godkdnnet och ldmnar sitt

bifatl. Bil 2 - ansdkan & ritning'

$ 870: IB tog uppfrdgan om ge-mensamma containrar. Pga tidigare missbruk av liknande

g emins amh ets aktioner bo r dlades fr dg an'

Justeras



Nr 45 Karlstad 1996.09.1I

Programinformation

SuperSport
SuperSport er$uds nu endast som premiumkanal (betal-TV) i kabelniit d?ir 2iven FilmNet distribueras.

Konsumenten kan abonnera pi SuperSport separat eller i ett paket tillsammans med FilmNet. Fdr

kabelniit kan endast avtal ftir den digitala siindningen 6ver Astra tecknas. Omvandlat till analog signal
sker i niitets huvudcentral. Den analoga siindningen av SuperSport pi lo viist kommer att forts?itta tills
vidare men vdnder sig som vi beriittat tidigare enbart till hushill med egen parabol (DTH).

(MultiChoice)

JSTV byter satellit och utiikar siindningstid.
Den l:a november utdkar den japanska kanalen JSTV sina s?indningstider De nuvarande tiderna iir
20.00-07.00 och de nya blir 11.00-01.00. Samtidigt flyttar man till transponder 53 pi Astra lD,
10.773 GHz, horisonta! polarisation, vilket gcir att signalstyrkan blir betydligt blttre [n tidigare.

Nackdelen ?ir att alla som tar emot JSTV via egen parabol miste kontrollera att deras satellitmottagare

och mikrovigshuvuden iir anpassade ftjr Astra lD. Enklast gcir man detta genom att kontakta sin

installator' 
(JSrw

TNT/Cartoon iindrar uppdelningen av sindningstid.
Efter att ha gjort ett antal marknadsundersdkningar har TNT/Cartoon beslutat att fiirl?inga Cartoons

siindningstider till 22.00 varje kvdll. Diirefter tar TNT vid och siinder fram till 06.00. Preliminiirt
forts?itter denna uppdelning av tiderna till och med januari di nytt beslut fattas.

Finsk TV via satellit
Inom kort startar Finl?indska FTV TV Channel sina siindningar via l" viist positionen. Vilken
transponder kanalen hamnar pi ?ir iinnu inte klar! utan vi ftr anledning att iterkomma om det.

Teknisk Information

Country Music Television (CMT) byter satellit och sinder 24 timmar/dygn
Den fiirsta september btirjade CMT siinda dygnet runt pi Astra lD, L0,744 GHa horisontal

polarisation i Videocrypt 1. Ftir att ge alla som idag tar emot signalen frin Astra 18 mdjlighet att

rUillu o- sina mottgare kommer man att siinda parallellt iiver Astra lB till och med sista oktober.

Detta inneb?ir alltsi att frAn och med I november kan man titta pi CMT 24 timmar bide ffin Astra lD
och frin den "gamla" transpondern pi Intelsat 27,5oV-

SF VISION AB . pO. BOX 469, 5-651 l0 KARLSTAD, S\?EDEN TELEPHONE +46(54)-140 800 TELEFI$ +46(54)-155 924



Fiiriindringar pi satellithimlen
Ny kanaUplats Satellit
Cabel Plus Kop.28,50 O

Nickelodeon Astra lB

JSTv Astra I D

Paramount Ch. Astra lC

CMT Astra lD

QVC Tyskland Astra lD

Warner Brothers Astra I D

Granada Talk Astra I D

Granada Talk Astra lD

Med TV Intelsat l8o V

Rendez-Vous Eutelsat l60 O

Bosnia TV

R ik iiicusia

Med TV

TV+ Norge

Upphiirt/flyttat
CMT

JSTV

TM3

TM3

Eutelsat l0o O

Euirilsat 7c O

Intelsat l80 V

lntelsat lo V

Satellit
Astra I B

Astra I B

Astra lD

HotBird l30 O

Frekvens
I 1,475

I l,6l I

1a,773

I l,l 56

10,744

10,759

10,832

10,847

10,862

10,075

10,987

I 1,575

i 1,146

10,075

11,679

Frelrvenc
11,567

n.567

10,936

I1,638

Pol
H

V

H

v

H

v

H

v

H

V

H

V

H

v

H

Pol
v

V

V

H

InnehilVlommentar
Ny polarisation

Fnv svenskt tal och text

Start l/10-96

Pi ging, kodas i Videocrypt.

Kodad i Videocrypt

Tysk shopping kanal

Startar inom kort

Startar inom kort

Startar inom kort

Fllttat frin Eutelsat l0o 6

Til lftil I iet siindn ingsuppehAll

Har tidigare dubbelsiint 6ver
160 C).

Signaien dr svag kv?iilstiti

Flyttat frin Eutelsat l0o O

Siindningsuppehill pga

iigarbyte

lnnehilUkommentar
Upphiir 3ll10

Upphdr l/10

Tysk kvinnokanal som flyttat
frin Eutelsat l30 6
Bw frekvens fr I1.345 GHz

6vrie Information

FilmNet ffir ny igare
Det franska kabelbolaget Canal Plus har gett samman med FilmNets tigare Nethold. Det nya bolaget

flir 8,5 miljoner abonnenter i Europa och blir ett av vlirlden st6rsta TV-bolag - mer in 40 ginger si

stort som kinneviks Tvl000, uppger Jan Friedman vice VD pl Nethold Nordic. Ett samgiende

mellan Tv1000 och FilmNet har diskutcrats lfinge. Fragan nr nu om de nya lgarna {r lika intresserade

av en afflir med Kinnevik. De svenska FilmNet-abonneterna kommer till en borjan inte att miirka av

iigarbytet.
(Dagens Nyheter 96.09. I 0)



:JJMa-- lbD-?-g-4=-





Protokoll fdrt vid styrelsemote fdr Gyllerods Samfiillighetsforening 970128

Ndrvsrande: Per Christiansson Ordf
Tomas Dreilick Sekr
Torbjsm KjAtl Kass6r

Ordf6ranele Per Christiaflsson hf,lsarle samfliga vf,Ikomna odr f&rklarade mdtet
0ppnnt,

E70: Protokollst frnn foregfrende styrelsemote genomgicks och lsdes till hnnd-
lingarna.

8?l: Arsredovisninge,n genomgicks & underskrevs. Kassoren fick i uppdrag att
lemna materialet till revisor Cecilia Mrintzing.

E7Z: Styrelsen hade en tbrsta genomging av 1997 &rs budgetunderlag,

873: Sekreteraren tick i uppdrag ett komrna med thrslag till styrelsens
verksamhetsber*ttelse f6r I 996.

874 Sekreteraren fick i uppdrag att f$rbereda kallelsen till Arsm6tet.

Forslng till firsmote 970313, kl 19,00,

E75: Sekretereren fick i uppdrag att sanunenstiilla debiteringsl*ngd for tggl.
F6rslag till sista rnbetalningsdeg av Arsavgift - 970531.



GYI,I.ERODS
S AI\I F/iLLI G I{ETS FO R ENI NG

PROTOKOLL sid. I (2)

Nliille 1997-04-05

'r'id:

Plals:

Niiryararxle:
OKimrarKit
Sekrctetare
Kassiir
Ej niirrarande:
Sup;rleant

Paragrafenra:

894

tf9s

89(r

ft97

Sanrrnantriide trted Gylleriids Samfiilliglretsfiirenings stYrelse.

1997-04-&t

I-lemnta hos Torbjiim Kjiill

Lenrtart Ohlsson
TornasDrcilick
Torbjtinr Kjiill

Inger llring (sjuk)

89.1- 903

IJ)
TD
TK

IB

Styrelsern0te 97-03- 13.

Err rekapihrlering av styrelsemiitet clen 13 mars noterade att cletta var en bekniftelse
pfl fusnftitcts kol'rstitueiing ar styrelsen: LO ordf0rande, TD sekretcrare och TK
kass0r.
TD siinder actressiindringar och iivriga aruniilningar om irsm6tet och den nya
slyrelsen till bertinh itstanser.

- Anrrriilm onr arlresslirxlring till Skattemynclighet, [,iinsstyrelse, Knmnlttttetl.
Fiirciikingsbolag. SlIt\'{ rn fl. LO stir som lttollagarc av post.

- Arrrniilarriill I'rrsi'crr iMitlle alt pcnt tilt Gylleriids Sarntiillighclsf(irtnirrg sotletrs
till I..O. LO liimrrar h:urdlingama till TK resp. TD ev. ocksii lill lvtats Slrtimgen
vad giillcr TV-knnalemn och pambolenta.

- tltglende brev unclertecknas gemensatnt av LO,TD och 1I(.
- LO- altesterar al la un derla g fiii ut betal ning.

Irirmateckning

Besltrt: Rank och postgiro lcvknas av l.erunrt Ohlssott i ftirening med enclct:t
'torb.itinr Kjlill eller'l'unas Drcitick.

A rs rn iite sp ro to koll et.

Kopior av flrsrniitesprulokollcl (rnecl bilagor)rlistribueras till sanrtliga mecllemmiu
TilI fastiehetsf,gare lnerrde tlttxtr otlctt siindes handlirrgntrta pcr 1mst.
Ilil.: Frelhik l\idrlunds 2 reservaliorrer, budget ftir 1997, intretalningskrtfl (ttot.

bctalrrirrg setnst den 3 | tnaj) satlt niirvarolistart

'f\r-kanalerna.

I sarrrband nred diskussionenn vid ifusnrtilct om utiiknt kanaltrtbrtd nrctl TV fr

liireslogs att ev. lflta rnedlermuiuna svara pf, en enklit om cle dnskemf,l man har om

TV-utbudet. (Prot.p. &l)
Reslrrt: 'tK understiker miiilighetema att tillsammats med lUats Striirngren
iordlrirrgstiilla ett unclcrlag. sirrri ger ntedlenlnlanla nriijligheter uttrycka silra

synpunkter pi kmalutbtrdet.



898

899

900

901

9Lt2

903

sid 2

Skiitseltt av fiireningens genrens+nrina anlfiggninqar.

Beslttt: LO talar mdcl Ctrister Nilsson om ticl ftir besiktning. Flelst under
v. 19. Vid besikhringen skall uDprrriirksanrmas:
- Ev milning av lekr&lskapen (Itot. p. 855)
- Kyaryarande arbetsuppgifter. (CN meddelande 9G12-0I)
- Ogriisbckiimprring vid norra lekplatsen (Irtot.p. 866)

Viisfiireninsen

LO talar nred Per Clrristiarsson otn:
- villia.f,tg:i1der Viigftire$ngeq iimnar vidta med sprickor i asfalten (Pror.p 856)
- uppgifter betr. den obebyggda tomten i slutet av-Sillgriind. ltrot.f ascj.

Arrbud fiir entreprenader och sen.ice.

Ileslut: Styrclsen iir errig otn alt vi f<ir entrcprenader och servicearbetcn ilr
skyldiga tl in lrrinst tvfl anbud.
TK undersiiker vilka uppsligningsticler som giiller ftir de olika TV-kanalenn.
(ttot.p 863).

fV-kablagen i fastiglreterna.

Tidigare frflga betr. otndragning av TV-kablagc iir inte ltngre aktuell. (prot.p 8Gl).

Gemensnm nta containrar.

Iles,lt!t: Slyjelsen var eltig ottt all ftirerrirtgcrr inte skall hynr guncnsanulla
coltlaittt:u'. Tidigarc fiirsiik har resultemt frredskiiltning och ielaktiet utnvttiancle
rnccl betyclnncle oliigelrheter. Contairrrar fiir blanclat'avfa'il, sorn skulie bli'
Irtidviindigt att hyra, iir clessutorn ganska dyra. (Prot.p. 870 bordlagt drende)

Niista sarnrnantrlicle.

Niista sutunattffiide beslOts (pfel.) hf,Ilas den l2 jturi 1997. Viilkonun till LO,
Si||griintl 7. Definitiv kallelse kolnrner.

GS,Slvrelscprot I

1997 01 0_5

.lllsleras:

,Kjur
{r,''1ry

(
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GYLLERODS
s AN,TFALLT cHETsrdn rxr uc

Tid:

Plats:
Ntn'arande:
ffifrdrandt
Seliretemre
Kasstir
Suppleant

Adjtmgerad

Paragrafema:

PROTOKOLL sid. I (3)

N,{iille 1997-06-14

Sammantriide med Gvlleriids Samfiillighetsfiireninss stvrelse.

(LO)
(TD)
(TK)
(IB)

(CN)

Daqordningen.

Dagordningen godk?indes

Protokoll frin stvrelsesanrnrantrfrde 97-04-04.

h'otokollet godhiindes och lades till handlingama

Griiningen.

- CN hade rensat upp riset till I maj. T,vviin'hade utlovad h'ansport till \Iiille
Byfdrenings rnajbiasa furte kuma'l s[e.

- LO har den 24 april tillsammans medLeif Jaliobsson (kommunen) och Bertil
Svensson (granne) besiktigat (bil) ffidbestindet och kommit iiverens om villia
tltd som skall tas bort och att buskaget skall rensas. Bertil Svensson har lovat att
ta ner hflden. rensa i buskaget och forsla borl ris mot aft han fir ta hancl om
veden.

- En rensning i buskaget mot banvallen borde ocksi ske. (Ej fiireningen, H**i
- LO hade konsaterat att triidridan! som nu kapats av BS, utgrir griins mellan ban-
vallen och Grtininsen.

Beslut:
- Overenskonunelsen om rensningen eodkdndes.
- Rensning i buskaget mot b.rnvafien Fordlades.

Skiitsel i omrficlet.

!{yppgnerade om itgiirder enl. protokoll frin besiktning den I I april (bil).
l. Fiirsriket mecl jiimsulfat hade l1'ckats.
2. CN ordnar med klippning enl. protokollet.
3. Full nerklippning av Rosa Ragirsa samt harnling avvalitas.
+. Asfaltering 

-av 
giirgama avt'aitas.

5. - Best:immelser om krav pi lekplatser firux inle.
- Nigon varalitig bekiimpning av ogrris fitms nwnera inte. Salt kzur anvifurclas.
- ltt1enirygn har tecknat ansvarsfrirsiikring. Onfattar iiven lekplatsenta
- Irkstiillninganla skall inte milas i ir'.

6. Se oran om Grriningen.
8. Karra konurrer och iiventariefiirtccluring skall upprlittas. OBS parabolhusc-t.

1997-06-t2 kl. 18.30-20.30

Hemnn hos Lerurarl Ohlsson

Lennart C)hlsson
TomasDrcilick
Torbjrirn Kjiill
Inger Bring

Christer Nilsson

9Gt - 916

Bil.

904

905

906

Borcll.

907

Bil.

CN



sid 3

- Strirningama pi TV2 skall flter diskuteras med Televerket tillsammans med Litas.
- Dscaven' har numera ocksi text-TV.
- T\' 6 blir_ftirmodligen till hcisten en betalkanal. NIS ftireslir aft vi liggerligt t v.
- Dgital-Tv kommer att piverka vflra mottagare. Fiinnodligen komniir denia
distributoion att ut! ecklas ganska snabbt. -

9 l3 \rf,qfiireninsen.

lag$iryningln !g vid flrsmtite ftir ruigon vecka sedan fitt delvis ny styrelse:
Ordf. Giista Carlberg. sekr. Bengt Bring, kass<ir Cecilia nftintzing, ledamot O.j*
Rinnefi , liinstyrelsens representant Tag? Percson.

914

915

916

Bil
och balansriiknine ftir tiden 97010t-970607

- 4 fa;tighetsi[iare har druru inte betalat avgiften.
- Av kontanta medel pfl postgirokonto skal en stdrre del iiverfiiras till riintebiir.ande

banklionto.

Fiireningens och stvrelseledamiiternas mandat fiir itgiirder.

Det ftirekommer aft medlenuuu ringer till st,vrelsledamiiter (fiiimst ordf.) och
beglir (krliver ) fltgiirder av de mest skiftande slag. Att tala med grarnen frir att ha1
tyker ner dern vid eldning (grillning), att man mfllar om sitt hus eller delar av clet i
fltrger som man inte tyckbr 

-om. 
Eti.

Besliits:
- Samftillighetsftireningen hg inte mandat att blanda sig i iirenden som ligger
uUenftir ansyaret enligt stadgama.

- St'r'relseledamdtema lin ellei skall inte personligen blanda sig i konflikter som
av olika skiil kan uppstfl grannar emellan.

Niista sammantrf,de

Niista sammantnide besliits preliminiirt till torsdagen den 4 september kl 18.30.
Defi nitir kallelse konrmer.

Vidprotokollet:

TomasDreilick

GS,St-vrelscprot.2
I 99--06,1+



GYLLERODS
S ANIFALLI GHETSFdRENING

Besiktning av Griininsen.

N.{n'arande:

GS,Besiktning -3

I 997-0+-2+

Leif Jakobsson, Kommunen (IJ)
Bertil Svensson, Granne till onu. (BS)
Lennart Otrlsson. GS (LO)

R.{.PPORT

l. Grtiningen ilr i sin del mot banr.allen ganska risig. I samband med att Bertil
Svenssdn fitt tillstand.alt kapa ffiftidin mot baniallen iir clet liirnpligt aft rensa
upp inom omr:idet. t*if Jaliobsson pfl Parkenavdelningen r,ar hdr-ute tidigt i
vlias och liimande sift tillstflnd till kipningen.

2. Griinsen ftir Gr<iningen har av undertecknad miitts ut frin befintlig karta och
finns angiven pfl denna. Kommunen iiger ornridet men vi hal pi oss aft skiita
onridet.

3. Yid besiktning i dag harLeif Jaliobsson (efter LO samtal med KaiLin.e), Bertil
Svensson och undertecknad gitt igenom vad som skall/fir gi;ras ftir att fi
omrfidet i ett trevligare skick-

- De triid som tir risisa och delvis multnade sigas ner. BS iir klar tiver
vilka som pekadesirt.

- Buskagetnrot banvallen rensas upp frin brutna och tona grenar och
gallras. Vi var dverens om att defta bmkage biir tuktas ner en bit
frir att kunna resa sig. Grenama ligger nu, efter det att ffidridan
skjutit ut dem, niistan utrned marken. Gemensamt med N{BF kanske
vi kan klara detta utan nigra kostlrader.

- De stora tr'5den fir sti ograverade. Enl. BS iir skuggan inte sfl farli.e.
I tivrigt var vi civerens oir att vi skall spara pi vflriiiticl och inte
hanrliclem pfl nfuot siitt. Sjtiutsikten fir geiig fiir cletta beslut.

- LO har talat med Christer Nilsson om att rensa upp i onufldet och
liigga ris och nu nerfalhn trlid pi siidant siitt att lr,{rille Byfiirening den
27 april, utan kostnad frir GS, kan hfinta det till majbrasan. BS t-alar'
med IvIBF om detta.

- BS sig_:u'ner^d9 hlid, som r.i beslutat skall rensas upp i omridet,
mot att fi behilla veden. Detta kommer inte att ske f6iriin till vintern.
Riset kan kanske iiven di erbjudas N{BF till mqbrasan.

- Aveni fortsiittning fir Clr{ l[$ga griisklipp pi onirflaet (pi ett sidant
sdtt att det inte generar grarurar eller andra) sisom en kompost. l)en
nuvarande hrigen skall spridas ut.

.1. Det har ftirekommit aft besrikande tiiltat pi onu'fldet. Skulle det ske igen skall vi
tala med kommunen om att fir en skl,lt med "Ldtning frirbjuden". -

It{tille 1997-W-?1

Noterat av
Lennafi C)hlsson



GYLLERODS
s ANTFALLT cHETSrdneNrNc

Ti&

Plats:

PROTOKOLL {sid. l(2)

N{iille 1997-09-05

Sanrmantride nred Gvlleriids Samfdllighetsftirenings stvrelse

(Lo)
(TK)
(TD)

Dagorclningen.

Fdreslagen dagordning godliiindes

Protokoll frin styrelsesanrmantride 97-06-12.

Protokollet godhiindes och lades till handlingarna

Ekonomirapport.

!K liimnade rapporf om ekonomin per 97-08-28, som visar ett iiverskoff pi
59.G17k'. _Samtligl ntedlemsavgifter hm betalats in. Icke falinuerade ocli 6r,riga
koshracler fraur tifflrets slut kzuiberltknas till c:a 50.000 le'.

Lekplatserna.

Christer Nilsson (CN) har i E-mail till ordf. rapporterat att den norra lekplatsen nu
rensats.

Beslut:
I frirslaget till flrsmiitet om nedliiggning av den norra lekplatsen tas med att yi ey.
kan siilj-a-utrustningen. Shrlle, tr66 att-det iir si fi barn som leker d:ir, ?inda frigan
om at! lgkplatsen skall vara kvar konuna upp, bdr vi lflgga ftirslag om att den
underhd.lls av frivilliga krafter. Bamens frii.tclrar ? - -

Skiitsel av omridet. (CN rapport).

- Rosa Ragusa har "hrktats" i niidvdndig omfattning och stammarna pi pilama har
ansats.

- CN kommer att rikta och mila rickena mot banvallen inom nrnten ftir sitt fasta
arvode.

Skiitsel av omr&den krins Gvlleriid.

LO tar kontak med Krapperup frir att ffl en upprensning i sliogen stider om
Gyll ertidsomridet. (ngii' inte i f<ireningeus iiaganden)."

S illqrdndstorget.

- Viigfiireningen har avslagit de boendes fiirslag om plantering av ett stiirre antal

1997-09-04 kl. 19.00-20.15

Hemnn hos Lennart Ohlsson

I-ennart Ohlsson
Torbj<im Kjiill
TomasDreilick

9r7 - 926Paragrafema:

917

918

919

920

921

922

923



924

925

926

sid 2

buskal pi torget.
- LO h.T vid samtal med filretridare fdr de boende arslutat drendet.

PFrkering inonr omridet.

TD patal{e att detpf, vissa stiillen skerbilparkering som stiirfranrliomligheten och
i visla fall, genom itt gatorna lir si smala, 'clirel:t uinHarligt
Dessutom f6rekommer bilparkering pi torgen.

Beslut:
Att i niista infomtation till medlemmama pitala:
- At!parkering skall ske pf, sidant siitt att franrkornligheten inte stiirs och att
U-afiksiikerheten inte tventvras.

- Att giister vid liingre besiili brir parkera pi parteringplatsen vid Hiven.
- Aft torgen skall ltflllas fiia frm motorfordon och aft fastighetsligama skall
parkera pfl sina garageplatser eller pfl Hfiven.

Ovriga drenden.

LO infonnerade om att:
- LO iordningstlillt en uppstiillning iiver alla som varit engagerade i
fOreningens-styrelse s6dan dess itart 494€" l? 7 (

- LO bestiillt och fitt bro-schyrema "Behriver jag bygglor"', "Behciver jag gora
bygganmiilan" och "Frflgor och svar orn Blgglov, Tillsyn och Kontrol-1.-', vilka
broschyrer kan vara bra att ln vid frflgor somkan stiillai av medlenunar. Helst
skall ju vedertiliraude rekonunenderas att sjiilv ta kontalit med resp. m1'ndighet.

Nfista sammantriide.

Niista sarrunanblide ftireslfls hillas den 11 novernber (om flrenden finnes) och att
sedan buclget- och flrsm<itesfrjrberedelser sker vid sanunanu'iide den 13 eller 15
januari 1998.

Torbjiirn Kj:ill

GS,Styrclseprot. 4
199?-09-0s
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Ticl:

Plats:
Niin'arancle:
CI-Jtfdranat

Tjg supl.

Ej nlilr':uancle:
Kallade a<[i. men ej
t)ilr'l'aliln(le:

Pamgrafenra:

I'ROTOKOLI, 5/97 sid. I (.])

Nldlle 1997-l l-t3

Sarrrnrantriide lnecl Gvllel.ijcls Sanrfiilli etsfiirenirr stt'r'elsc

r997-u -10 kt. 19.00-20.30

He'nutn hos Lerurafi Ohlsson

LemartOhlsson
Torbjcinr Kjill
Inger Bring

'Ioruas Dreilick

Cluister Nilssou
Nlats Strcirngrerr

927 - 937

(Lo)
(TK)
(IB1

(rD)

(CN)
(N{S)

927

928

929

930

CN

CN

931

l)agorclning,en och protokoll

- Frireslagen dagorchring qodlidndes
- t\ollstateracles att s['relsen iir. beslutsf<ir.
- LO fdr protokoll ocir TK justerar.

Rotokollet godklindes och lades till hancllingama

E,kononrir.apport_

TK liimnade lapDorl om elionornin per 97-10-31, sonl yisar en civerskott pi5-l'886 kr' Icke iaktrueracle och civrigi 
' 
t ortnrJ.iii*iiiiierets stur kan ber:iknastill htigst 50.000Il'. I balansriikninfir reclolisas s8.iOikr som eger kapital.

- cN konu'e'att a'sa e'clel av Rosa Ragusa och...s$ffla.,noma lekplatse'.Nigo' aktivitet diir ha'i'te liturnirrSniarinr. iili*i'ii;;. ga sr1,,relse, anleclni'gifi'igasiitta om clen skall vam kvar.
- titloracl milnine i 

:^$uns..ftttg a1 qpyickena vicl bzun'allen och sillsninclstorgeikonuner att ske inom clen n:irmaste ticlen.

T\t-utbuclet och parabolerna.

- Frigau hal stlillts otn inte ,r,'fter{igare nigon offert borde inforclras pi service avparabolema.
- Dt't hal pfltalats att Discovery vid vissa ticler iir'"spiinad" och 3-sat fortfarurcle

i nte fungerru. tillfreclsst:il I ncle.

Besltrt:TK - ]I!.giminner N'IS om unclerlag fcir entilit befi TV-urbuclet. Ev. brir clen omfatta2 olika pariet som irsmcitet hai'att t:r sttiti'ine tilr.- St-r'relsens uppfathring iir aft nison 
"tt 

y-qgiJ av T\'-kanaler, som medfcir



'l'K

TI{

932

933

934

935

sid 2

okning uv jirs:rvsilien iutc skall skc.
- !:1ag:ui ont of{'crittr pi scrvicc av lriuirLrolenrl uuclelstiills :lrsrniitct. 'l'li tirllr.me{

i\IS om clefta.
- 'fK talar med IrIS onr Discoven' clch 3-srrt

Ny aclresslista.

En tuedlem har hos ordf. efter$st ny att'esslista. (den senaste iir fidn 1993)

Beslut:
Stl:"tt::l ifrigasiitter viirdet av en adresslista. Arbetet mecl framstiillning och
tmderhill :ir ganska kriivande. Det ri.r inte enbart :igartbrhillnntle skall bEskrivas
ulan iiven cle boende, som vtil lir mest inh'c'ssant, irred bl a tebu'.
Enligt tidigiue beslut skall stvrelsers mecllerrun:u'inte ita sig uppgiftc'r'utciver
vadsom itgir i stad*qarnn fti-r'samfiilligheten. \,Iot cleu bakg;uidiir avsl.ir sryrelsen
fcirslaget. Olu ttigon annan rnedlem vi-ll ita sig ugldraget (irtrut kostuacler fr-r:r
fcireniirsen ) :ir d;'t OK.

Parkerinq pi torgen r.rch qA Fliven lbiitar)

Beslut:
- Till p. 924 i prot. -l skall lflggas aft st-vrelsen i irsrapporlen er'. foreslir att man
med blinliar eller blomsterlf,dor clels pr1'der torgen oin aets hinctrar p:ukering.

- Hir'.en:ir 
-alln11!r 

plats. Om uppst'tllnin-e av L''it-diir iir till fiirf.{ng. btir silecle3
anmrilan ske till polisen.

Triicl pA onrriclet vicl A.lgrfrncl 4.

A,9at'en till fastieheten Alerafurd -t har dnskemil om att tn bort h'iicl. som vtixer
alltfdr t1:ira fa$igheten. Di dena utryrilne iir alhnitruring och iir Vligfdrenineens
Ansval har ordf. iurmiilt detta till ordf. i V;isfdrenineen.-

Reslut:
- S$,r'elsen hu inget att erirua rnot att ta bort besviirancle tr.:icl.

Asfaltering av gingarna.

- Planeracl atgitl.'d och i buclget fcir 1997 uppragen koshracl frir asfalrerills at,
Srut-qanta har inte genomfcirls. Stvrelsen har varil enig orn at1 de upphtiinilear i
P{Stl't*,"tom fiirorsaliats av hiidnitter inte iir av clei ornfattningen och inic
heller iir si besviirande att onrliiggning av slitbanm iir vlircl cle st6ra kosftncler e.n
oml^agg{tlng slnrlle medfiira. InG heiier har asfalten lucluats upp i siclan
onrfathring att reparation f n lir ntjdviindie.
En_del faitighetsegare har huggit ner tniden (friretriiclesvis bantriicl). vilket
f'tirltopprfngsvis rnedftir aft upphrijningama inte konuuer att <jka.

Beslut:
- Den insparade kostnaden frireslis tiverfriras till reparationsfonden.
- I-budget ftir 1998 ftireslf,s inte heller nigon reparaton.
- Den urinskade kostnaclen kan medfiira en s:inlining av avsifteu frir 1999.

Skiitsel av omridet kring Gvlleriid.

Lo hal haft kontaln rled q\ossuppsyningsnnnnen pi Kmppemp, som utlor.at
I[9J:implin_-q ay triid i liirnplig omfattningi skogsduruen srjdir o'r
Sillgriindsfastigheterna. Avverkning kdmrnerratt skE nigon eflng i febnrari mirnacl
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9-17 Niista samnrantriicle.

Ndsta sammantrtde ftireslis hillas den 20 januari 1998 kl. 19.00. TK har di
bokslutet klart och frirslag till budget att prbsenteras ftlr irsmcjtet.

Torbjrinr Kiiill

GS,Styrelseprcrt. -5i 9i
1997-t l-13

q"id protokollet:
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Irliillc t998-0t-2 |
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)

Ticl:

Ilirts:
Niirrarancle:
Oid-Rirandt

Strpl.

r\djrnrserad:
Kallad aclj. rnen ej
ru:fu'vamnde:

Paraqraf'crrra:

.*.l
S A1\.IFALLI G TIE'I'S FO R ENI NT]

S a n ur r a n-t r ji cl e nr e cL G v l l e r ii tls, S a r r r f 4! t i s h c tsjii!:g-q.ij!.q;1$$!1g.

1998-01-20 kt. 19.00-2 t.00

1ft"'rrurur hos Lenrrart C)hlsson

[-cnlr:ut Ohlssorr
T'or{rjiirrr Kjiill
'['ornas Dreilick

Ittqc'r lldng

lrfat.s Strihngten

Christer Nilsson

938 - 9.50

938

939

940

941

(lN

CN

942

Dagordn i Ug.en gcl!_ pB)lokol!

- Itireslaqelr claqorchting eoclkflrrdes

Protoko[' frSn stvrelsesanrlr]grrrtrficle _?_7- | l: l-l
Protokollet godkiitrdes och lades till hnndlinearrra

E k o.Lt_o r trjr a p p-ott.-

l'K liirrrlrade upllriittad resultat- och ba_larrsriikrrirrg fiir 1997 i clerr fonn. sorn skall
presettteras i vbiksarrilretsberiittelsen. Arets resuli:rt lrler'. benrerrle pi ntt vi icke
genotnfiid planerad (buclgeterad) reparation av asl.altbelligerrirrserr irfl vissa q:irrg-
t'iigru'.enritrstpi19.629kr. Bnlansrdknirgenvisariegiikaltitat iirk!.iirctiviiisr
sanunarilast 108. 137 kr.
Restrltat- olh balansrllkningen uncleftecknacles av ord. stvrelseledarn(iter.

Cb l'i! t 9 r. N!ls_s-o,u-s gk iitse l r apJp o r.t.

- Ljtlovntl rrrilrrine i varlitrgsfiire av sPiirriickena virl irrqf,rrgcrr {i':irr barrvallr.rr och
vid sitlgrtindstorset lracle-pi giturcl ai' lr'istnntle tirl irrte ulTtirts.

- Ilarrrling av piliuira kornnier itt utftiras. (lrrgirr e.i i avtalet)

3_l:rlt$uclet ogh parabolema.

- Litas hade snabtrt etgiirdat problemen med siviil T'\'5 sqnrr l)iscoverl
- Betr'. offerter pfl seriicearbete pf, piuabolenra rrrennde lrIS ntt harr tklls i sunbarrtl

rnecl ilrstnllatiottcn 1989 korrlrolleiat Litn.s koslrrnclcr rnot arrrlra, dels i.iiirnfiilelsc
nted.delitc'tittqar pfl attnau kturd kumrat korntatel':r nlt ;rriserrra lig ligi. I)cssulonr
skulle en ltl'enh'epreniir. sottt inte kiinde till arrliiggrririeen. rrre.cl ill sinnorlikhr:t ta
beh'dtigt l:ingre tiit i ansprik vid varje servicetillfhjle. trts har clessutonr sfi god
konlah ttted Litas att han i telefornairrtal kan fltglirda er. f'cl. och ail l-itas pI si
sritt irrte bchriver besiikn arrl:iggrrirrqerr.

- N tS redoqiorde fiir utv eckl iqeerr irionr'f V-siirrcln i n gfl nlr.

(l .( ))
('rTi)
(il))

(rr!)

(1\rs)

(('N)
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- t lthrrdei'ai' 'l\';rrrrgrattt kornrlre'r alt iika likasi krlrfirrrrtrrse rr rrrt,llrlr
slil rrhrirr qslrolagcrr.

- Dieital i''\' korirrrret inom nfigot ir liir rnodligerr att gerrorrrfliiras
- (iclrurr dcn tt'krriska ulvccklirrgt-rr kolrrrrrer. jiirrrrrxiiisclr iivcn err
kollcktiv clislribution, sonl vi liar. att ec rrriiiliehct fiir. r.ar or.h crr att
Iturrrr:r viilja vilka karralcl.rrrart vill h:r irch Itt,tih crxlast fiir. rft,rrr.

-'['clc 2 nvsalsttiltg p.i siirrclning via hrterrrcl ktrr korturur all lii1iir1ft'a
fiinrtsiittni n gamil fiir v al n y'['\. - kalral cr.

[]es lut:
-'l'irligare diskrileta<l korrtrolloffed Pi scrr.icearlrr.tcrr pi Pamlxrlr.nrr sl-all irrtr:
ittlortlras. I]rckrst d:l det gliller sttiile invrslerirrqal firrrfras ail l,tterlisare o[[e rt
lrcgiircs.

- Dfl -de fth'iirrthirrear sonl krxnttrer ett ske piverkar s:ivltl val nv ktrnler.sorrr
totnla kostttaclett. attset'sl1'telsetr tlet inte rlara lrrcrrinssl\'llt rlt i lrulliqcl g:i ut prr.tl
cn enkiit till rnccllernnlilnln.

- lrlS skrivt'f'clr lirt)port orrr rad sorn hiilrl i vil''l'\'-rlisllihrrlirrlr rlrrrr:r. l9<)7 or.lr r:rr
rcdogiirt'lsc fiir 

-vad 
sorn ftinttodas korrurrer rlt hiirrda. Ilap;lort:rr tus irr i

ycrksarrrhetsbr.riittclscn f'iir | 997.l,lirrrrrns L( ) scrr:rst 9S-i)2-0S.

Nr-e,4.xs[g$u

l'rn;rii {)nl n.\' ilrhcsslista (pl'ot. .5i97 p 932)
Ilesl ut:
l)crr dcbitcrirrgsliirrgd. sont rtlsritrdes rnc<l fiirratlrrirrqsbcriiilclsclr. ornlirilar.nll.r
fastighetsiieare ttted qatu- oclt postadlesser.'l'elefoninnnnrer lir rli siik:rs i
lclcforrkalalogcn.

tilfi-t:LLe-!.

litr nolis i dagsprcsscu (98-01-20 och 2 | ) har ar.isr:r-;rl orn :ril krxrrrnrrrurlr.iitkrl
C'hes Pcltr-.tssotl cttg:lget':u'sig Iiir att alla skatl fii crr siirrkrrirrg tl el;rristl. Irrr
gellrensatn aktion dir iiornrnuidtureviitralna genonl kolrurrulrcrrs flijr sor g klrr f:i
siltlllllit t'ahallct'sotn Vikctts b.r'alag or:h Lcrlicl'gcls Slrnfiilliqhctsfiilclriiq l.r'cl;:rts
fiir{rarrdla sie till.

Besltrt:
Alett ottr stvrclsen uttalat att vi egentligetr inte skall iigrra sig f,t f,rerrrlerr sorn licger.
tlloltl l'iutlen fiir cless rursyarsornride arricr sl,r'r'elsen ali rtct elller sfl ru.r'ckc Pcnlir-fiir va-r'ic lastighetsligare att vi lxir rrnderscika-uriijlighctcrr nti kollekrirt liir "il" 

-

faslighelsiigate i.ftireningen kiur bli delaktiea i aiitiirrrelr. I:lr'. att prropngern f iir.
enskiltln att {}i bli rlelnkti-ea av det resultirt s-tln karr upJrrriis.

L( ) iitar sig nlt tltrdel'siika r ilkn f?irutsiittnirrsal'sorrr giiller'. (l ( ) kornrrrcrrtlr')

Arsnriitet

[,( )

9,t 5

IJesl ut:
- Arsrntitet hfllles torsclagen clen l9 nrars kl I9.fi1
- t{afl'c scrveras irrte.
- T'K lxstiiller statiorrslruset.

l,().'l'K - L( ) fiir{rcl'cdcr fillsarrtnlalls rnccl 'I'K kallelsc.. dagortlrrirrq. vt rksarrrhctshcl'iittclsc
och iirri ga handlinear.

TK - 'l'K kopiirar och cliitibuerar senast den .1 nran (tli reckol frire eril. shdg. )
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Sarrclhiisen lrfi stigen till statiorren.

sid 3

946

LO

917

948

LO fltar sig att tala med lr,Iitlle Byl'iirenirre orn sarrdlti.qen pi stiee:r lnot stationt,rr.

Norl'a lekplatserr

Beslut:
ilEGiE'titl arveckling av non'a lekplatsen sknll fiheslis :rn.st1.r.clsgrr fflr.i u;rgrlrae
att 'pfl ilest estetiska o1h *kil;n;;(;siitt avvcckta octr iu'.ririu-e.riiii;';;i.dil.:j'

I}'el' frfin lrr.eclrik lTahlurrcl.

Fredrik \\'ahlund lrar tillsarnmans rned L(.) "tresililigirt" 6rprf,4cl. I;\\'hnr 4iir.r.i4
frrunstiillt en clel propiel och f'cirslag. sour sc'dan reiulter.at i tr.e lrrr_,r..

Beslut:
iiiTilT ..Griirrirrgen.':
- Sl5'telsen atrser inte att stnrkturen i G1'llenidsornrf;dcl skall ttir.irrtlras pli slidarrt
siitt sont fiirslag-sstiillaten menar. t'iireslf,r cfiirfiir flrsrnoici-air ;;';tf iii..iiii"ri.'i.'\:.,1
giiller putftt "d'' kan ftireltingen irrle ril?igga rrigon att skiita del ar ornr'f,det slivida
inte veder{riirande sjiilv eftjuiier sig gitriiietra.-'

I}'ev 2.Stigerr iiver. batrr-allerr till Va llarrsatalr.
- .Sl,r'l'elsett fOr'eslir' fltsnrtjlet att fiirenirrgerr tillstiilii'r'kornrrrurrcrr t'1 lrr.er. rrrctl
bcgii[an ortt asfaltelinq ntol bakgnnrd iv att det intc l'irrrrs belvsnirrg lrfl stiscrr
tiltttetl ftrlbollsplarrett irch att deivid regrrpcri.oclcr.och :iven i [it.;i"ilil eiiifi;Si frnsligclr' Det [irrtrs elt clel lildre pelsorreri slriil (i5'llcrtitl.soin i Irliille sorl5ar.
belroy av alt gii den r'figert nrtd rollatol cller iuur":rl h.ililprncdcl tflir crr sliit ytn iir.irlftireth'a. ----"--""''"r".'-''

IJrer' 3. Nol'l'a lekplatsen -och sanel.irrg nr. tl.iirl.
- ^Slt'l'elselt har rednn. tidigare diskuterat rrectlfrgenirrg a\, nor'r'il lek;rlatserr eclr
konurrel ocksi att fdresli ii.srnd'tet att rteu saiiir a..-s" n 9.r7

- \racl giiller trlicfelr_l'cires]flr sty'elsetr irsrnritct att fii i rrlipthag all inorn r.a1lL.1
ftir dert notrlrala skotsel av ailmlfuurn ottrrflderr gor'ir det irli.t,, nt grrrliirl*t. l)c{ [irrrs
slikctt flem ttlicl och btrskar sottr beltiiver snn.'ris irrlc rrrirrsl rnol fhstiehetsiisar rras
lolnler. vi ltir di ta detta i'.9-tt.,svfll". Pi sannna s:itt sorn racl grillt.r.6].r i i:iil
sl,r'relsett avsli elt stnfttu{'ririinclrirrg av ontritlcl i slil rrrctl liislaeet.

- I-O tillfregar F'W ottr ltau vill ha breverr sorn "rnoliorrcr" till irsrn(itet eller crxlast
sorn lrrev rned fiirslag lill st1'relsen l'tir vidare beharrtllirrs.

lludset tiir. t99E.

Beslut:
Frireslaqen budget iindras med:
- okning av fgsfq1{er frir service av TV-anliigenirreen nrecl 5.000 kr.
- 9udgetcra 10.000 kr frir sanerirrgen av noni'iekpiatsen.
- Fiireslis ftsrrriitet att ntedlemsar'-giften siinks ureh 2tru kriurecllern lill 1.000 kr.
- Fondrnedlen kontnter att belastai lned sanunartlagt 18.000 kr. Fonrlerarte
rnedel konurrer diirefter att uppg3 till 90. t37 kr'. sixn arrses *ro iiitrli.[iigr rti.
ev. urderhflllskostnader urrciir de konunande iren.

U)

949



sid J

950
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N$rs-t*.- geI rlt.tgt! r .iicls:

Ntista sarnrnarrtriide fiiresliis hf,llas derr l0 fehr. | 99R kl.
Siirskild kallelse konurrer i si fall.
l'iskrifl nr halrdlilrgarrra kalr ske utan salllrnnrrtriitlc,

\iirl protokollct:

l', i;,t..,
['"r{tttrnrt ( )hI ssorr

| 9.OO. ( )rn sri ;r;ifirr<h':rs

J6lcrrc. n 
i

Q-1,-----Z+
'l'or'bjiirrr l(jiill v

CS,Styrelseprot 619?
r998 0l-?l



% h,,,
ilstl. gg,ol.ll.

T.t ; : Oy"lt rr0dr lrnfiEllljtrctrf0nnl,ngr

lrrtr. Jr}'pfi+trff;

tr xorh fl.nnr ,s[ hkplrtr - mllen firrrn or;& snatvrrlr-
vtatu r srll$ru fsr rllEr nucslll t ilsll,r. Flrtlra f{r-
vrltrr rv llilll. run. z follr,rsd rtnar ltl ldrphbrr
f,Fr, ?:t hqffill. Dlr.l dnr uncrhlllrhorrnrdrr osh rr
rl*rnrtcs rlrnnrrllgrn gL*bra8*ta, llLnrt bcriiht rynu
plrtrtn rcllrn f,rok* ooh sarnryriirid vrflr J.,g vl.ll dfirfsr
f$rrrll rtt drurffit +igrsf,qrtr osh rrt randtlcr osb r.d-
rLrpm flr bort- esh svrrtugnr lv iltllr srrn $* rsrn br*
kortnr{; ?rfl orttf. &r porltly ill,i drttl.
Jne f,r;rrlllr vldmr. att dr tre +tlttfig.rgil bortt*gmr Ett
:v dro ,Lutlr i: rdrn bltlnkllgtr $knlt dlrtmr rtEtrl nr-
drntltgt rknll dr bophlrsr rn gln6 on lrrG ooh d* flr
dr raligt 6{n urnlng trnrkr ut ugdcr l*n3 tld. tor6rt
i andrn rv Grrrrgr&nf ;oan fon. ro: *tt rhrgckotmpll,.
srn hvarbltvrndc tomtrn bsr funfllJal f6r fnrkt- ocb
grdnrshrodllng ttll .n ffrinns rllrr r,l,lrr n$linr k. Lrn
drnrrnr brby6g* rfttr plnn*insrinj md ra raplinrvlllr
ntrn JeriGio, sl,Lpletr l*ra rtk*r* ordn$ I arrnetm 5{
Otragr*nd. tlpllg ulfonnlng
lnpprnrprv&grn f.

Ylnllgra

Its. behluad./
f,roh,g,r&nd 13

*v vlllcn ftnnr nrd rdrrrr
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ll0llr 98.Ol.l?.

"tlf 
QfllrrSdr $anffi,lllghctrf0renlng.

enr ufrltrrlnr *v vls=fr' -.grtlrUd ttl'l Yra Ernrataa.

Dra naturltep v$,grn f6r glcndr frlln €yllor6J ut ttll
ranhflllrt fr vf,grtunprn frla OfltrUd ttll Vla lensetan.
Dl,r flnnr brlyrnlng bldc vt" Lng*ngen tt"ll €yllrrUd ocb
vtd Vf r, Eaagrtarr. ?;rvs'rr Br drnnr vf,,6 oftrlrt vattnig
oob 11116. Dfrf,Ur hrnrtf,llrr Jrgr rtt atyrlarn ulttr
utvrri.hl hol konnunon, ett drnfrmna Ftf,*ftqef drnna vti6
ttlt rn brtdd r €yllrrUdr g&ngv&i6 och rtt drtta utf0ru
rl, rnrrt vtrdrrlrh.cn drt tl,llf,ter. Drt tordc I rarur&nr
brngot obrervtrrs att vl6cn utsrd lyllrgdronrldrt ttll,
rtrtLonrberctl ror oolral tr 1 dfilgt rkich, lokc finale
nrd L plmt$g6nl,ng.n oc . dl"rfitr Loko komrr stt vrra
rL6 erfaltrmr rllrr brlftrr.



4r/,'on

il6llr 9i.Ol.tl.

O1r ll.rUd. *qrftlltgbe trf$rrnln:.

qanf grs ilr\. , sp4lnfirr".
Orrnrt*rnda vtlrkUttr grlrnett* Ir rnrtut tlll rmyttlr
fsr 6 nv oyll..rsdr f) lrdlrffirlrr ge her trur rn tidlgrre
vtl,ttrrsttJntn$ rv attt h$. I rnnsnrrn .nsl,vl,tr rlt fmtl,g-
hrtrrr rgrrrrnr ttll rtt grdnopr*ctl'. Jrg llr dilrfur ff re*
rllr rtt aljol rv f$l.frndr vldtrgtrl rdr lasrn av lfvrlga
67 mrdltrn r l.|}nr hra br nleot rntrr.. f[r oram plrtr.
r) lllgot rrn lliltl,c f,ar od:rr+*r tr rtt rrnEdlat kqnOf,qpfl-

-3ESl. Jag bcr dtrf0r rtyrolrrn *.tt tr kontrtt and l,narlrrur
lrivrrfn rv f,lt$lierqt Fillp$tru f Sltrci - bolrf vl,d .tr
p€ronllgi trilsk rv ordfsfnndta - fgf rtt rftrrhora cln

alEot l,ntr.rr. fl,nnr f6r *tt rtabl,frl rn fl,lt*l I lt$i,h.
trrradrt rhnlll fdnlegrvl,r vlrs p& fqn lr l, f6rltr hsnd
ntta rr$ren srtttnl,ng &n ntt .k,,ta $r*rnattnn 1r{ rltt
aot au tltrr Arrt runt. &:n byggrllU t. t.lkhtt snrd dln br-
flntlLgn l' $l:I*mt rhull el'tet anr&trn ors tl,llfrutgt
V$Snrdrlov vafr rY rf,Sdsn. Parl$l"n6rplr*rrf rhull,r hunnr
elordnef p* rnark rlllrrt or6nlngen oclr T*irtlre sratstrn.
&rll rr fls*, rtl t:* Y-a Brrrdrtrn.

u) orrlrarttna gonrr tllr rll grrl I erdrtl rrrtr brstrhrlrn
colt frilo€tlrt r.d s*r vellns ocb b,l,*rllat. pfttr for rtt
ta bort atffi,lltrttn eoh rhstrol,kortnnda.

c) Ig$.-tggl,|f eaordn*r rrtrr plansndrLngootr brbfrf;fr lrd }rur
t llklrt md Svrl6r I OyLlerUd. Ort rore vfll tr*lLgt
fsr .1. Lrlngtrerndr rtt r t?s fil,.kEttr tr{eelrdr" I lt.
fr rn ltcrtl grr*rurttlr

{} flnat Lngrt av rlt. rr - c} S&r f lAr oo}r rJ urdglvrr
ev rlthlgrrnrr flr tkstrrln av gfircrattra i.,vartla rv
de.

Yflnll$rn

,**-\,i;:-:* , - i

/r. rnhlund/
trohgr&ind 13



Av gyllerddsbona inbetalade TJOOOO lcr'. I973-75
fiirriintade efter en &rsriinta om

3.r kapital
L976 7'rO.OOO
1977 273.80o
L978 82O.20O
rgTg 869. fse
19 ri0 92L, 55(o
1981 976.850
L9B2 1.u35.)5O
r98l L .|o97. rl0O
1984 1. lt-r3 ,55O
L985 L.2')3.35O
f 986 1.. Jr.) 7 .35o
]-9B"/ 1. f B5..JOO
1988 r.468.95J
L989 L.557.1oo
1990 1.65O.50O
L99L L. t49.55(o
l-992 r.854.5oo
1993 L.965.75{o
L994 2,Q83.?0O
L995 2. :i08. 7O()
L996 i2. )41. 2o0
1997 2.481". ti5o

Konrmerntarf :

Iir. 730,OOO lnbetalacJes Eren L979-75 vLa en(r'cpren6r'en
(Skansta) tfff lliigan2is komnrun mot aLt stationshrrsornrAclet
skulle bli frili,;iande. Orrrr&det skr.rlle natr.rrligtvis ej

&rsreinta 6;6

43. 8oo
46. JrzO
49 , z<lo
52. L5o
55.3lJ0
58. 600
62. t5o
65.85o
69. rioo
74. ot,ro
IB. 45o
83. 15O
88. 15O
93.4oo
99.o5o-

Loi+,()5o
1lt.250
LL7,95{o
125. O0O
132, 50O
l4tl r 115g

148. g00

nyt t llarri tal
'77 3 .8uo
820.200
869.40o
92L.55Q
97 6 .85o

r.015 . :j50
1.,O97 .7OO
1, ).63, 55(o
L.233 . 35O
1 .3o7 . )5o
1. 385. Boo
1.468 .g5r)
L.557. 1.00
1650. 5U0
L ,'7l+9 . 55o
r . 854.50o
L.965,75|.)
Z. gllJ. 2tJO
2.?(ou. ',700
2,34L. 2OO
2.481 .650
2.630,55O

komma att se ut pA det skriipiga sritt som hlttil.ls.
n&got diirslag om omr&dets utsecncls 116:rrnri t, borde cle

bringatle pengarna med ritnta ha forrcJe-.ral,s, vilket natur-
1i61 tvis e j skett. Visserli6en har kornrnunen anlag't: en

fii rsta bouleirarta pfi egen l:c.liostnad ( e,r ul6irlcr.i,n,: har. se-
tlan 6jorts av bouleklubban mecl donera,ie me<iol). IhrrtrvicJa
den nyli6en anlagda beatchball-banan i,ir bekostad irv l<orn-

munen, kiinnerjag eJ til1.
V?inl lgen ,Drr*n /a*.zai- ee@tf 4qtf,(.tttn ./.7*nz7 ,741 -

/uu*;f , fi- /ok.,*-,*n,.

bii e.j

irt-

.,hr4t t+../*'r -
'/y;a, et rMta lA lz4*r'ta//,tr'

a

., ea4 P?r'') "47r*4,8
?/*

h'
"h-l ,lty't, /* rf n"

o- ,tz { 1.a*-/z ,r- to.tU" tr^
/t?av /l .. ,u4 P2,('4'r>-**'/t?

7r '/a

0*'4
t7,r*4/,v*^ 7*A ./



-;-n *4

Ldiille 1998-06-08

Tel.:ni sl:a Fdn, altf ngen
Htiganiis Kommun
Stadshuset
163 OC HOGAI.JAS

Betr. qiinqviiqen rnellan Gvllerdd och 'ucentralao lv[$!le.

\rid Gi'llerdds Sanrfiillighetsfiirenings ordinarie foreningsstiinrma 1998-03-?4
aknra[iserades iter ringar om gingv-ligen mellan GyllerEdsomrddet och den
eeffila-tlelen av h{rille - Stationsliusei med bussstationen, ICA-affiiren som ocksi
har- postexpedition. Styrelsen fick i uppdrag att tillskriva Htiganiis Komnrun och
redogtira f'd,r de problem som finns och med beg?iran om afi sddana itg:irder vidtas
aft gingvtgen kan anses vara aeceptabel fijr de boende i G}'llerridsomrfldet.

9\Syug*" (bjl_t g ?), pqm gflr i banvallens iistra sida och utned tomtgriinsen till
fastigheterna i G5'lleriid, ingflr ocksfl i Cykelns Blfl Band och fortsf,teifram till
$ationsplanen. L)en fortsdtter ju sedan genom lv{rille upp p5- Kullabergs Natur
fram till Fyren.

Vid olika tillfiillen har, under de ?5= ir sedan Gyllerridsomridet bebyggdes, propier
frarnftirts till Komnrunen om stigens kvalitet siviil vad avser rurder{aget soni
belysning. L)e senaste framstiillningarna om fltgiirder, lg85 och 19BBl har
i Komnunen renritterats till Flverket, som i ftirsta fallet motiverat sitt avslas med
"otillrlckliga a1s-lag. frir gatu- och viigbelysning" och i det senare med an piin-
arbetet fiir omddet inte var klart - etlavslag som ocksi meddelades av Kbmmtrn-
st)'relsens arbetsutskott.

\ri vill frarnhilla ftiljande:

_1. -Plgen (bil 1), vari ocksi gflngstigen ingflr, iir ju nu faststiilld sedan maj 1996.
I planbeskrivninge! finns noterat: o' --- skydda kulnuhistorisk bebyggelse.-sisom
f d statiorrsblggnaden med uthus och misiionshuset, ber:ara f d spf;iomrfrdet som
park inkl. cykelviigen Cykelns Blfl Band".

!. Sedan ett par Sr tillbaka har Parh och \{iljii placerat 3 st containrar (bil I p 1}
fo-r {tgninning mellan stafionshuset och G}4lerdd. Pi den del av gingstigen iom
gflt {tn" $ationsplanen fram till containrania frirekommer nu en tii;ti{Uliafik, som
orsahar stora gropar i viigen. Lagnlng ftirekommer men iir inte meningsfull
efte,rsom $oparya ktirs upp igen sS f'ort det regnar. Olycksf allsriskenTrir siv:il
e5'klister som gflngtrafikanter:ir uppenbar, sarskilt som Lrelysning saknas.

3. Gangviigen g uppbyggd 3I Bnrs, som vid regn oavsett irstid, blir sfl sorjig att
deq kpappast g{r att betriida. }Ialluisken urder vintera iir tregdande. Avsakia?en
av belS's61g skapar betydande risk f$r olycksfall ftir den sair under den miirka
irstiden vigar cykla eller gfl pd stigen. Kvaliteten lir sdledes sidan aff den inte kan
|!s-e-s uppfylla kruvet pfl en godtagtrar frirbindelseled mellan Gyllerrid och centrala
Mtille.
Gyllenidsomr$det best$r ju dock av 75 familjer.

;1. Ef.tersom gflng"'-agen iinda fiam trll stationsplanen ocksi ingflr i "cykelns Bls
Band" krdvs itg:irder som gtir att stigen grir skiil fdr namnet.



sida ?

5. Vad sorn sagts i p 3 giiller inte minst att boende med funktionshinder - fitmst
de som itr ntjdsakade f'tirtlylla sig med rollator eller nrllstol, mflste ha ett fast och
sl;itt rurder{ag fiir att kuura ta sig fram.

Kommunalr$det Claes Pettersson har i en PM till Kommrmfullmiiktiees sammiur-
h':ide den 28 maj d "{ liimnat uppgrfter om gflngviigen och dess angeiigenhetsgrad,
som tyder pfl att iirendet redan uppmiirksammats. ( Itot Komunfullmfil*iges -

sammantnide ?8/5 1998 sitl. 47, bil 3). Kommuralnidet tar hiir upp gingviigen
gemensamt med fidgan om de i0.000 kt, som fastighetsiigarna i Gyilenid betaiade
e$tra i tomtprisei. hrligi lrrev 1976-&+-2? har frirklarais ait dessa medel, sonl llu
bgrde uppgfl till c:a 2,5 miljoner kronor, skrrlle anviurdas fcir anliiggning av park
p4 banvalten. Kommruren ha'r under alla dessa 6r d h t inte lagt neiiegr;perg*
eller arbete ftir skotsel eller planering av park pEildraarru.fldi

Vi tir givetvis furtresserade av attmedverka i en referensgrupp ftir utfonnning av
banvallen som partonrride. Vi vill emellertirlinte fcirdr-rija f;lgiirdema-med-
g.{ngviigen genom att blanda in planering och beslut om pmken, som brir ske i
siirskii{ ordning. Gflngviigen iir sS angeiflgen att fltgitrdef med den mflste ske utan
driijsmil.

Vi hemstliller om att:

- Gangviigen f$r efi urderlag och en beliiggning som tfll den biltrafik som
ftirekommer. Och att den air gang- och cykelbar i alla v[der.

- Att belysning ordnas.
- Att dessa itg?irder beslutas och genonrf'tires skyndsarnt si att det blir klart ftire

htisten.
- Atr Kommturen flterkommer till oss med initiativ fill den referensgrrrpp som skall
arbeta med banvallens iordningsst:illande som park.

N,,Ied viinlig hiilsning

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

LennarlOhlsson
Oldfiirande

Sillgriind 7,
260 4? Miille

Tel. 042-347 1?1

c/c Kommturalr{det Claes Pettersson

pnl fttryningsprotokollet skulle Per Christansson vara behjiilplig med fonnuler-
ingen. Tyviin'iir han bortrest och har inte kunnat ytha sig. 

-

L]

GS,Hgns Korn Gingvdgen I
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HOGANEAS KONnNnUN
Kor{tuNAunAoer

Gvlleriidsomridet

Vid utbyggnaden av Gyllerodsomridet i Molle ibdrjan av 1970-talet

uttogs .tI torntp.is 1"ftirdig tomtmark") som overstec de di grillande

scha6lonreelerna for stattig belening med ca 10.000 kr per tomt. Nigra

t-rkrfd" uillkot betrii.ffande tomtpriset och dess "konstruklion" angavs

inte i k6peavtalen. Kdpeskillingen betraktades For ovrigt som frordelaltig

i forhillande till divarande marknadspriser'

Ett antal fastighetsiigare skrev 1975 till kommunen och begiirde lorklaring

pi kommunens avsikter med den del av kopeskillingen som 6versteg

Lorn-uo.ns sjiilvkostnad. I ett brev, daterat 1976'04'22' till samtliga 74

fastighetsig"r" ioo* omrldet motiverades overuttaget med framtida

komilunali itaganden, fremst anlaggning av ett parkomride pi ca 25.000 k"m'

I skrivelsen inbjuds ocksi de boende medverka i parkens utfornnning genom

en lokal referensgruPP.

Det finns inget avtal eller annan lorpliktelse som binder kommunen att utlora

parken vid iiss tidpunkt eller pi begiiran av de boende. Diremot finns en ut-

ibstelse om lokal medverkan irn t.f.t.osgruPp. Kommunen beslutar om ltimplig

tidpunkt, iiven om det under hand forutsatts en samordning med utvecklingen av

stationsomridet.

Innehillet i frigestillningen aktualiseras regelbundet med ett intervall pi 5 - l0 ir'
Senast (t) behanAtades frf,gan med de boende pi Gyllerodsomridet vid ett

informationsmote i M6lle Jen 3/3 198?. Parterna bekraftade di ovansteende

tolkning av kommunens utfbstelse.

H6ganis 1998-05-18

v.

Claes Pettersson
Kommunalrid

'/7-



GYLLERODS
S AN{FALLI GHETSFORENING

lid:

Plats:
Niuvarande:
Ordfiirande

Supl. ftir TD
Ej nrirvalande:
Adjungerad:
Kallad adj. men ej
niirvarande:

Sammantriide me

1998-06-16 kl. 19.00-?0.30

Hernnra hos Lerurarl t)lrlsson

Lerurart Ohlsson
Torbjiim Kjiill
Inger Bring
TomasDreilick
N,{ats Strtimgren

Christer Nilsson

(Lo)
uK)
(IB)
oD)
ods)

(CN)

Paragrafema: 951 - 9{r3

951 Dagordningen och protokoll

Ftireslagen dagordning godkiindes

952

953

954

955

Protokoll frfln stvrelsesarnmanlrjid.p,gS-01:20

Protokollet godkitndes och lades till handlingama

Ginev$igen till stationen

LO hade upprdttat ett ftirslag till skrivelse till Kommwren betr. gangviigen. Enligt
beslut vid firsmritet Par. 904 p 2) skall Per Christiansson var behjiilplig med
ufibnnning av skrivelsen. Pfl grund resa hade han inte krurnat medverka.

Beslut:
- Fiirslaget till skrivelse godkrindes av de niirva mde styrelseledamritema.
- LO kontalftr Per Christiansson n:ir denne kommer hem.

Nedliiggning av norra lekplatsen.

- LO har hlat med Leif Jakcbsson pfl Parkavdelningen. Han kan inte se att det
mtiter nigot hinder ftir oss att l[gga ner lekplatsen.
- Lennart Alfredsson, ordf. i Flamnfiireningerl har meddelat att man avser ordna
en bambadplats mellan piren och tiren. I anslutring till defta skall man ocksi
ordna en lekplats diir vfrra lelvedskap skulle kuma placems, Flamnftireningen
skulle flytta lekredskapen, fylla pi jord ach sfl griis. AsfalQangarna skall vara
kvar. LO har begiirl att Harnnfrireningen kommer metl ett bud frir itglirden.
Redskapen skail fcirst godkirnnas ar:representant frfrn kommtmen 

*'

Elpriset.

- Handlingar har utvrixlats mellan Oresundskraft ach intresserade anvrindare enligt
det avtal som teclarats mellan l\,kille Byfrirening och Oresundskraft.
- Arendet avslutas.

Christer Nilssons rapport (Bil l)

- Rapporten om skiitseln ftiranledde inga kommentarer.
- CN kommentar om afi delar av nolra lekplatsen skulle vara kvar arxflgs inte vara
rationellt.

A.+q),* I
-L-

PROTOKOLL 1198 sid. 1 (3)

Miille 1998-06-18

956



957

958

959

960

961

sida 2

Beslut:

- Lekplatsen skall avvecklas enligt beslut vid ftireningsstiimman.
- Noterades att uickena mot banvallen nu skulle rnf;las.

Mats Striimgrens rapport.

- Det har ftirekommit nflgra srn:fu:re fel rurder viren. Dessa harriittats till av Litas.
- Den alltfrir l.iusa bilden pfl T\r 5 iir iinnu inte fltg:irdad.
- T\r 5 har aviserat om kadning av kanalen till hiisten. Avgiften ftirinstallation
av utrustring och distribution rir dr:rnu inte klar. TK framhdll att kostnadema fiir
TV-mottagningen redan i dag iir garuka hrig och frireslog att vi avvaktar den
ftiriindring, som kommer atl ske niir vf,r anliiggning kan distribuera valfria kanaler
till resp. hushill.

Beslut:
- N,IS hillerLO urdentttad om iirendets gfrng.

Ekonomirapport. {Bil 2}

- TK liimnade uppriittad resultat- och balansrikning for tiden fram till I juni 1998.
- 3 medlemmar har inte batalat avsiften.
- Det betonades attkapitalet iir tillilickligt frir att tiicka kostracler som kan uppstfl.

Beslut:
- TK liinurar p$nrinnelse om utebliven betalning av avgift.

Oqriis i Rosa Raqusarabatterna.

- LO har ffltt pltalande fi'an en fastighets:igare om aft ogriiset i ratratter, som grdnsar'
till deras hiidgflrd borde rensas bort. Efter blomning frriar ogrdset in i deras 

-

rabatter.
Vid besikhring har det konstaterats att undervegetationen iir kraftig.
Nflgra fltg:irdei'i detta avseende hm inte tidigar6 vidtagits, varfrir it) avvisat kravet.
Att manuellt rensa i rabattema skulle ffr ganska stora kostradsmlissiga
konsekvenser.

Beslut:
- Atgtrden godliiindes.
- Om pfrtalandet flter{commer f$r vedertxirande kimna motian till niista frirenings-
stiinrma.

Torgen

- Sillgriindstorget har nu ffltt rrya triid enligt tidigare beslut.
- Frflgan om bilparkering diskuterades. Inktip av brinkar, som placeras pi torgen,
skulle vara ett siis att hindra bilar parkera diir.

S kiitselentreprenaden

- Cluister Nilsson har aviserat att han och hans siiner fiirmodligen inte kan ita sig
skiitseln niista Sr.

Beslut:
- LO kontaktar Hamnfrireningen med frirfrflgan om vilka mtiligheter dom har att
ita sig skiimeln i. Man sktiter ju griisklippning och arurat ftir kommunen inom
Mtille i iivrigt. Sarnordning borde vara miijlig.
- Vi miste enligt tidigare beslut ta in 2 anbud. Blornkvist kontaktas.
- Ev. en annons i ruista nr av \.,{iillekuriren.



962

963

sida 3

- Lo talar med cN om att giira en ny arbetsbeskrivning liimplig som offert-
underlag
- CN har lovat ett pfl ideell basis kontrollera arbetet.

Brpv fr$n Fredrik Wahlund. {Bil 3).

- FW har i brev begiirt aft samfitlligheten "-----uppvaktar kommuren fiir att med de
pengar som fastighetstigama betalade i tiverpris f6r tomterna (10.000 kr 19?4, nu
med riinta totalt c:a 2,6 milj._kr.) pom grundplit lflta uppftira ett servicehus pi
markomrfldet mellan vdgen fr€n Gylteirid - VAstra tsan$atan och staketet mot
infarten till cykelvlgen N.{tille-Hiigands".

Beslut:
- Ar detta en sfldan fr.{g& som ligger inom samliillighetens omride ?
- Fdrutsiittni$qra flir att dispgnera dessa 10.0001*r', miste rurderstiillas juridisk
experfris ftir bedtimning, oln vi skall giira dem giillande. Kostnaden frir diltta kan
uppgl till avseviirda belopp mflste besllutas pfr ftiieningsstdnuna.
- LO besvar"al F W och avvisar ftirslaget.

Niista sanrmantnide fiireslfls h$llas i slutel av augusti,rbdrjan september sivida inte
nflgot iirende fordrar ett sammantrfide tidigare. \t*j* sbielsem^edlem bevakar.
S iirskild kallelse kommer.

Niista sammantriids.

GS,Styrelseprr-rt. li98
98-06-19

Torbjrim Kjiill



GYLTERODS
S AMFALLIGHETSFORENING

Tid:

Plats:
Nrhvarande:
t)rdftirande

Supl. fiir TD
Ej niirvarande:

1998-09-?4 kl. 19.00-20.30

Henum hos Lennart L)hlsson

Lennart Ohlsson
Torbjrim Kjiill
Inger Bring
TomasDreilick

-r(

PROTOKOLL 2/98 sid. t (3)

l{rille 1998-09-25

(Lo)
(TK)
(IB)
(TD) Ejmeddelat

(CN)
(1\IS) Ej meddelat

Kallade adj. men ej
niirvamnde: Christer Nilsson

\,,{ats Shrimsen

Pamgrafema: 964 - 975

964

965

966

967

Dagordningen och protokoll

- Ftireslaqen dasordning godkiindes.
- Protokoll skriiis av Lbichjusteras av IB

Protokoll fr$n stvrelsesammantriide 9S-06-16

Protokollet godkindes och lacles till handlinsama

Ginqviigen till stationen

Brev uppriitta{es lgn ?? juni och s;indes till Kommursg,relsen rnetl kopior till
Kommunabidet Claes Pettersson och Koun.sq'rel.seni r.. ordf.Bo Caifflerg
Etilig dagordning och prolokoll frfln Kommursiyrelsens sanunanhtden har"
skrivelsen irmu inte behandlats. vilket ocksi bekirltftats av Bo carlberg.

Beslut:
- Yi avvaktar konunufullmiiktiges och kommurs$rrelsens nya organisation
- Di vi nu fflr in Giista carlberg. o9h Ll[a Jacobssoir i kommrftl*drhgd o;h
IIuk* Gcithe {lVttattilt l\{iille, lir det liimpligt att dessa fir ta del av iirendetmed
lregiiran att arbeta ftir projektet.
- LO tar kontakt med dem nrir organisationen iir klar.

Nedlfrqgning av norra lekplatsen.

:E**nofgt.Tngens.planeTde lekplats blev inte av. LO pp;niirksammacle en artikel it?.o* oetrftlmgrcli att ndgra.familjer i Grytevad inonr Astorps kommur ville
*tllggu,.n lekplats men inte fick 

-qehrir frir ilet i konrmunen. Dbm fick riverta heia
alttaggrytgen mot att man tog ner lekredskapen, tog bort triiden och jiimnade ut
sandbiidden.
- LO inriirska{fade_prisuppgifter fiir leverms och utplanins av jordbiiclcl fran
I.astbilscentralen, Hcigands. Johan Nilsson. Ivliille o'ch n.rittias H an. ostra
lt1qgbru, D.fl^Mattias ansf;gs ha den brlsta jgd3n och ocksfl det lligsta brl**f(_8.875 hr'.) fick han upptfoaget atr utfeiralobber.
- ovriga sSrelFeledancittr hdlls urden'iittadg urdgr planeringerx ging.
- L"":.*t:.uv joJd. och arbere utfii'des rill full bqtflterilrer cleni seft.
- Tl-trin rflkade i\'lattias skada griurnens. lngrid Dessaus. staliet ulir han kdrde in
med sin skopa. Besiktrring har skett, iil.en ried firrefrliclare ftir I Dessau, Lllla



Bil I

Bil ?

968

969

970

971

Bil3

972

sid ?

Andersson. Krav har stillts pi att Mattias skall flterstrilla stahetet i uspnursligt
skick. (LQ har uppriiftar siirikild P\iI om dena. Bil t. Litmnacl ticligariy. 

Lr q

Beslut:
- Samdiga itglirder godkindes
- LO talar med Mattias om att iterstiilla staketet enlist kravlistan i Ltl PI\'I.
In-till dess fltgiirdema,vi_dtagits och tills staketet godlants innehfllles 1.000 kr som
siikertet om vi ev. fir tsiitau stahetet ftir l\{attias riikning. LG bekriiftar virt
krav i brev till N{attias. Ev. skall motsvarande brev tillsttil-ias siviil NS-Frakt.
som utstdllt fakhran och KtmdGirot AB, som registrerar betalningarna.
- 

._ska{a$ asfalt pfl gangstigen itgiirdas av ftireniigen. Ev. skall Killmak
vrigasfalt anvilndas.

S k iitsel en trepre nade n
@ver de itgiircl-er som brir ined i enteprenaden. Aven
vissa andra dtgltrder for sktitsel av omridet iir medtagia i deruia plvl.

Beslut:
- S_amtliga ledamii,ter samt CN granskar och kompletterar pl\,,I-en.
- L$pgiftgma skall insi i det offerturderlag som-presenteras presumtiva
entreprenrirer.

Christer Nilssons rapport

Konstatemdes att.
- R[ckena mot banvallen och vid sillgri{ndstorget iinnu inte mfllats.
-.9N:a$ lekplatsen.-(S"-*t"dtg yta [var). grdbtet ufrires som kompansarion mot
att CN sluppit rensa lekplatsen frfln ogrtis.
- Rosa rugosa hzu'klippis.
- Kantansning mot grrisrnattoma och sopning mot gingvdgarxa kvar.stir.

N,Iats Striimgrens rapport.

- Tyviin hade ingen rapport inkonrnrit fran \,,{S.
- Enl. uppgift har stglirder i samband nred T\r 5 kodning m m vicrtagits.

Beslut:
- LO begiir av \.{S en skriftlig rapport som kan liiggas som bilaga till protokollet.

Ekonomirapport.

- TK llirurade uppr:itrad resultat- och balansrlikning ftir ticlen fram tjll ?4 sept.Bil 3
- ,{lla medlenunar har batalat avgiften.

Brev frin Fredrik Wahlund.

Sgtr t.Y-q pfl vflrt brev har Fredrik lV-ahtund per telefon flter fi'amfrirt att vi borde
gi in till komnnuren med hans fiirslag om byggrntion. LO besyarade detta med att:

- \ri inte har anlednins ocheller rnrijligheter gfl vidare med hans frarnst;illan och att
styrelsen anser att ftirslagen inte iir realistiska.
- s$,relsen i samfiilligheten inte kommer att engageru sig mer i detta rir.encle.

Beslut:
- AtgArden godkiinrles.



sid 3

973

Bil4

Brev till Doris Nilsson

974

975 Niista sammantriide.

N:ista sammantdde ftireslis h$llas niir n$gon styrelseledamot eller drende krriver
ett sammanh:ide. Va{e s$'relsemedlem bevakal.
S iirskild kallelse kommer.

Hiicken tillhtlrande fastigheten Sillgriind 33 och griinsande till g.{ngviigen har inte
klippts. LO har diirftir tillskrivit fastighets;igiu'en enl. bif. kopia.(Bil aJ

Beslut:
- Brevet godkiindes.

Kul laberqsviigens striickning.

t0 ftireslog en diskussion om ansluhringen mellan Kullabergsv;igen och nerfafien
till Gyllerrid.

- Den del av "{kennarken (en kulle) som ligger rister om nerfarten till Gylleriid
skymrner miitande trafik fr{n \.tltille - fritmst rurder vegetationsperioden.
- Det saknas nlirhet till bussh$llplatser ftir gyllenidsborna.

Lt) ifrflgasatte om inte ftireningen borde gi in till Kommunen och Yii-qverket med
begiiran att:
- Reita ut Kullabergsvi{gen tister om nerfarten till Gyllerrid p.{ det sdtt som frirc-
slagits i en tidigare omarbetning av planen riverNrliille. (1960-talet). Detta borde
ske i sanrband med att man anl[gger den gata som skall gflr ner genom den nya
bebyggelsen pfl fotbollsplanen.
- Anliigga en avktimingsralnp mot Gyllerrid (mot Fliven).
- Anliigga en ny anslutning till kapellet.
- Anlflgga busshillplatser i direkt ansluhdng till uppfarten frdn Gyllerrid.

Diskussionen utrnynnade i att, ;iven om itgiirdema skulle vala bra, det var smfl
utsikter att fi gehtir ftir dem. Kringfarten vid \riken har diskuterats i ?0 ir och funu
inte genomfrirts.

Beslut:
- Bearbeta frigan huruvida samfiilligheten.{r nitt instans att arbeta med detta obiekt.
; Fr.igan bertiiegentligen inte enbilt Gyllertid utan biir. fiir att fi tyngd.
behandlas i en gemensam aktion ftir hela \'{rille.
- LO diskutetar ev. fdgan medlvltilles friretriidare i konrmunfullmiiktige.

-f a)/a*'46\
Inger Bring L/

GS,Styrelseprrrt. ?ig8
98-09-?-5
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Besiktning nrecl L'harister Nilsson 98-07-27 'fel -147 589

Besiktrdngetr nrecl uilechunq av afl r,i bcir cliskutera hur vi skall qdra med Rosa
Ragusah:i-ikama.
- \,ri har infe foml'at dessa hiicklr nigon gi.ne sedan CN civertagit enteprenaden.
- Vi har konstaterat aff htick:una pir vissa strillen tu'"rjsiga" och i dilig kbnclitron.
- Sute lltiksson (lel 3-t 79 3+) hiu'rjngt <lct plitalat att hicken nrellrur Grciningen
och hitns 1ourl (iarnqriind 11. vii.rel in ihans liiieemispel. -\11clet skall liruns en
rigilg mellan hans iriick och h.lcken till Grcininlin tubt, att clenna dr igenr,;[xt.
- 'firlat med CN 98-07- I (r atl se pi htu' clet ser ut. Sjiilv kolntateracle jag 98-07-2tr
att det inte ser sn5,ggt ut och att hiicken bor klippas ner och fcimr,as.
- Besiklninsen gav vicl hiurden att vi borcle klippa ner hrlcken och att detta bdr ske
med alla de sh':ickor som fcireningen har ansvaret fcir.
- Klippning al ser clc't som pi enh:eprencirkafian d.r angeff mecl rrjd f iire och
motsvarar enligt avtalet (r70 Icjpmeter hlick.
- I'Iticken nrot Sillgnt,r.iffiSTt;r-iiT9 0 .i0) v:ixer irutarfcjr sliinssel. Fasr.ris.
an-svtu..
- Bcjr vi inte skriva till berorda och tala om att vi avser klippa ner hickama '/

- Orn fast. iigiu'en inte vill skall vi cl'i fdlla cletta ? Vi vill ju ha en geme.nsiun hnie.

Beslut:
- \'i bclr gir igcnotu ;rlla hlickarlir och besluta orn vilka sorn skall klippas och clc
som skirll vara kvar.
- Ar det rr.igonstms vi skall utrota Rosa Ragusa.
- C-N talar rired sina qnbbirr om clonr kan gdra cletta ulbete till hdsten (oktober -

november mfinad),
- Di defta mbete inte ineih'i enfi'eprenaden liimnar'('N en offerl p.{ arbetet.
- Htickarna klipps ner till ca t;tsS dm civer mark\rtan. 5 t.u--
- Kan vi gocilidrina nel till I meter clih' mar har claligt slil,clcl /
- Klippet sarrilrus iltop till kirnpliga hligal dels pi:i Griininge'n crch ilels pii iiirnplisa
platser clir en lastbil kan hirnta.
- Savlil hiickrabafic'r som pl:rtser cltil hcigama lesat skall klirttas rena frin ql'L'llar.
sonr ocks.i borlforslas.
- L,rtlt'epreuaclen skirll oe ksli imrel'atla bestiilhilng av lastbiI eller'ruunt forclou sour
kau h'ansportera klippet till. Fcireningen betalar bortforslinsen ciirekt till
trursportoren.
- CN bor ta hrinsyn till att han i flr'inlc' behcil,er ansa hiickama enligt det avtal som
fimrs oss emellan. Ciiilleliu siiviil klipprins som bortforsline av klippet.
- -Iag taliu'mecl I-ei{'-Tirkobsson om :rtt ev. {'ir liura ruijsig (rned klinga) f cir at1 kurnir
utf'cira arbetet. F.v bcjr vi kanske anskalTa en rcijsie till foreningen. llensindriven.
I)essutorn sk1' clclshanclskar. hrirsel sk5,dd och skv clds glasci gon.
- Kur vi pi aruat h.ill lina en rojsig. N{GK
- Skriva till Silgriind 49 och pitala att fas1.rig. har sk1'lclighc't klippa utsidan /
- L( ) talal'med Lerurirrt Alfleclssorl oru att fi offert:iven fi'in I ianufcireningen pti
detta arbelc.

I-emiu1( )hlsson

GS.ilesiktning av hackarna
gli..0- 2:

L0luL



Atqiirdslista l'iir Gvlleriicl

Disk. rnecl Christer Nilsson 98-09-0S. (rel 3-17 .5g9)

1. Grisklippning 33-50 kvm (l-l dag april-okt. = l_l ggl'ir..)

2. Kzurtansning av hrick Rosa Ragusa 670lprn (till rniclsonunirr och i september)

3 
l._l*.,"ttg.av ogrris. l,oprylg Av lciv och skr.-ip pi gangama mot griisr.tor.
I ggrtial'. '/ Nlossa pi asfalttas bort rtred iiirirsuJfit. Grdskurterr-ra rriot
asfaltgingama sk:ires s.{ aff clet inte viise1tffiGTilien. (Brir st<e irnal,,lruri
varie?r.i?? (aue.isept. )//

4. Snciriijning och sandning av gingvigama.

5. Neruipprrinq av hicka'ra Rosa Ragtrsa (sri.skilcl besikfni'g).

- H:tckruna tuisle sk:iras ttcr sd atl graruil ustighelenras c_qna filickar. (oftasl
.{venbok) fir ljus och kan viira. iHru-ofta })
$i.eingar_ mellan gramrfastig{retemas planli och hiickar rensas i clen min si
,P:lrgtr Besiktigas I_ggni.{rpi r,ih-en. iieslul om .itgiir.cl.- 'rliid av iiluliur ar1 rin hiick soin v:ixtir'.ixer t4rp i hiic-iiar-na sk:ires ner och
hilles urdan.

- \'ri biir kanske tala tued en trtidgfu'clsmiislu'e orn hu och niir'(hru.ofia )1ra1 sklll
klippa ner Ilos:r Ragusir 'l -

(Sry l:tunnar p1s_pri.ncrklippning enlisr ovim sarnt forsline av klippet rill
Grriningen. CN vill.i :1.f1ll edia dena i dec. min. N{rille E1'frtreriihg kan ra
klippettill sin brasa.) \'i skafi gi iqenom h:ickarla och besidnma 

"iika 
so,.,.,

skall klipplrs. l)essutonr tillskriva grannlasfighetema och trlffa
civerenskomnelse med dern. Det liar ticligari frirc.konlnit aff fasriehetsiigarel
s.iiilv velat bestirmma om eller niir klippruirg skall ske. Skall clom f-.d bestfinnn t

6. Nerlaeda lekplalsen.
Konstaterirdes av ler erans ar' .jord och utsltihrinqen gjorts pi ett filllfreclsstitllurcle
siift.

CIN ftipl,r p.{ trcirjrungc.lT bekostnad griisfi'ci ffu'300 kvm och linar sarnfictiet
tnutila pf, Biil o Grcjttt. Sil och trr.unlal den nva eriisl,'tan sellast helgen t9-Zbig
Kratta cn I me'ter brecl nreil stilpirmu'km linirs iiv Bbuleklubben. (bock
ej mellan 13.00- i7.00 den z0l-t di man hal ravfing). Dena jobb sker av ('N
inom nmen frir enfreprenaden som kompensation fcir att hur slupppit rensninq
al, lekplatsen utder iret.

- Slu'lipet pi gineviieen nrrlt er.{smalltut forslas boft.
- L.lreIn-C av asfirlt pii etuqvdeen kzur rncijliqel ske 1v $rigf'cireninqen niir 

'rur 
5iu.

aslaltlagnine pi deras gator. CN bevakar. ?'/

7 .S9cha.lekplalsc.n tL'ltsils omgictrde. Samtidiet smril-jcs glicldel:rr pii
lek-r'edskapen.

- Re.rtsning tiu'tnelliut 7- | 0 tiur. Iiensuing rnirste ske ntinst 2 qqillir. .ltuu l'cit'c'
rnidsonunar och i auq-sepl.

- Reusninq sket'nu mzuruellt. Nlan miste qi ganska djupt fdr att inle oqr:iset skall
vrixa upp med en giurg. Katr man anvrincla jordfi:is

- I{an ntan s:i igcn ett clel ar' lckPlatscrr till gr:isnr:rtla f'dr att l'fi nindle .\'la att lcnsa'/

8. CN talar nred \rrigfdreningcn orn oqriiset pli torgen. Torqen betraldus som
gafulu'k och skal^l urderhil.las av Viisfdreningen. Oer.isbekiimpning pi torgen
bdr ske ninsf 2. ganger p9^r fu'. \'i bcir ia upp denna fr.{ga pi fdrerungis:trirurrliur
niista ir'. Rourcl t Ip iil tilkltet och kan ul'rindas fcir oeiiisbek:irnpniigen.



sicl 2

9. cN ta'bofi ena'cirstill'i'g vid i'gi'gen fr.'tn banvallen.
{fuing av den kva'va.a'de rcirstdl'i"ngen och clen viJsilleni'clstorget brir
ske snarast.

10. Fr.{ga3 omo.-qr:is i rabatterna - urcler Rosa Ragusa - som gruhrsar.till a1c1.a
tasttgheter bijr diskuteras pi ntista-frireningssttmma. Ev.-behanclling ned
SoTrd tlp. (Ev, endast 9m.plopi konunerrfrin nigon rnedlem) o

Jag hu tmderstikl rned de tiilig.'ire orclf. men alla hii bekr:ilial an nison
ogrisbekiimpllng inte har skett hinills. hopi frin en fastishet.aguri-oi" an
ogr[sfrd frin fiireningens rabatter sprides in till cleras tomt-kan ,rit uliet"i, u*o
riktigt' men frigan.{rlu om vi kan th en rabatt utan an detta far-Gir-ko,;.;: 

-
kvensen att ta alla angrdrsande rabatter. En dyr historia.

1 1. Till viren 99 brir vi bestiilla ett lass sancl till srjch-a lelplatsen.

12. Rottem.'r som tringt in utder asfalten vicl lekplatsen bdr uppmiirksammas.
Ingen itgiird just nu ? I

13. Till avtalsturderlaeet biir fgsas att pilarna skall hanilas varl heclje ir men att
stamrnarna skall rensas frin skoft varje .ir. Likas.i skall de neclre glenama. sorlr
oftast blir bnrhra och h:inger ner. tas 

'bofi.

14. SliipvaglTra hos Lemarl Alfredsson:iss av mdra pdvatpersoner. \ri kzur
sitkerl fi lina dem vid klippningen av hdckama i clecember.

15. \rilka gangviigar skall rcijas frjr snci och sanclas.
- Se ginsv:ig mellan {r8 crch 69 l2i 13. 2fii27.,i,i
- Hlicken vid tomt 49.
- Rosa Ragusa vid tonrt 31.

Ail
Lennarl Ohlsson

Gs,Atgardslista
98-09-09



Ta l\i ;
GYLLERODS
S AI\.IFALLI GHE TS F6R ENI NG

N,{rille 1998-09-?8

N.,{attias H. AB
\ritsippsvfigen ?

?64 71 0. r^nwcny

\i id arbetet med leveran-s av jortl och iorctningst;illande fcir griismafla vid ganrla
lekplatsen i flllertict. pflkririies och skactacleS.stakGr fiti":;i;;.. i;;ilsd; ilitl-ri.rinte tntdefiecknad kiiruredorn orn fiin'iin senare-rmder da_een. \iid l,ti.e U"rittrlng
runig,ja.-e att skrdan inte var'filllyllesl reparerad. -:iir*iii"irroro* ti'i;.1*i;;"
samlal den 9 sept. Du menade einellertiil att skadan t'* r*p**.ad och att stoltlarna
::1q,t-11|.Jlgt 

rierbankade. Jag lovade att grira en t y d*ikti"g;ltil;d."'r{r[a
fasti ghetslttaren och iter komira.

),'l_!n ::l **st-vrelsen och tillsamrnans med friretriitlare fiir fastighers;igaren
bgs$hgtt skadam omfattning och konstaterat alt:

l;t$J_9-p*11,:_:," 
hffig s:pricta pfl insidan och rir dessutorn skavo pi ursidan.- sal'al nuftslolpen sonr sidostriivonta hzu' l5'fts upp 9a I0 clrr. Stolpzuira rtr sflledesinte tillriickligt iredbanliade. Stalietel stdr nu inte stabilt utarr lutar.init.

- Niitet har lossnat frin nedle f.tsth'iden och chagits upp ur:nrarken, som detticliga'e 
'ar 

nersrrivt i. Niiter rrar ocksi brivir buci<iinf ' -*

- Aven k1'cklingniiret. som ochsi blivit buckligt. ligger'u ovrurror.rnarken.

Reparationen! sonl uftirdes iir s$letles inte tillfyllest, och kan sflledes inte eod-kihuras av vare sie fastighetsiigaren eller oss. Dessutom.ktil;r;}J; i---tiiti*, ioch med at det stEr-i Oli.ett ttti?m,nng iti, fsrlrip--.;;i;:-*
Ftir att iterstiilla staketet i tuspnurgligt och godkiint skick knil.s att skadorna
fltgiirdas errli g fril iande.

- 
},fi. ,ttrt"lg"n b1'r9s ur och slf;s ner till shbilt djup.

- srdostrtvorna skall bankas ner till tidigare djuir. SiOostriiyorna fir inte skadas
nrir de lossas fi$n mittstolpen.
- Sflviil stakebriit som Lyckligniit stickes och fiistes ortlentligt i bottentr.iden! somgriives ner till samma djup som tivrigt ndt. Bucklor o.tr sliAtr i maskornt*il;.
Vi fdrutsiittef att reparationem& utftires omgflende. \r 

-q 
meddela nrir arbetet

berdknas utftiras. -

N{ed viinlie lrilsning
cy LIER dD S S.q-f,fr\ru GnET sFORENTNG

/y,t
LemartL)hlsson
Ordftirande

Silleriind 7
?60:13 MOTIE
Tel04t-3.17 1?1



GYLLERODS
s a${FALLI GHETSronnNr Nc

PRoToKoLL 3/9s sid. 1(9)

Miille 1998-l?-07

(Lo)
(TK)
(IB)

(MS)

(TD)

(CN)

Sammantrilde med Gvlleriids Samfiillighetsfiireninqs stvrelse

Tid:

Plats:
Niirvarande:
Ordftirande

Supl. frir TD

Adjturgerad

Ej ndrvarande:
Kallade adj. men ej
ni{rvarande:

Pamgrafema:

976

977

978

979

1998-12-0? kl 19.00-?0. 10

Hemnra hos Lerurafi t)hlsson

Lerurart Ohlsson
Tor$tim Kjiill
Inger Bring

\{ats Strtimgrcn

TomasDrcilick

Christer Nilsson

976 - 988

Ej meddelat

Dagordninqen och protokoll

- F{ireslagen dagordning godkiindes.
- hotokoll skrives av LO och justeras av IB

Protokoll frin stvrelsesammantriide 98-09-24

hotokollet godk:indes och lades till handlingama

Gingviigen till stationen

Eftersom vflr skrivelse av den ?? juri hamnat i den nya ledningen ftir kommtuten,
kan man frirmoda att de tidigare positiva uttandena frin de sSrrande om genom-
fiirandet inte kingre giiller. Vi miste diirfiir pfl olika siitt pflminna om drendet.

Beslut:
- IB talar med tllla Jakobsson och TK med Gtista Carlberg.
- tO sitnder med en missivskrivelse kopior av skrivelse och bilagor till

Kommurastyrelsen, Bo Carlberg och Claes Pettersson.
- LO siinder med missivskrivelse kopior av rirendet till \{tille representater i

kommunlednigen. tllla Jakobsson, Giista Carlberg, Hikan Giithe och Per
Staffan Johansson

Nedliiqqninq av noma lekplatsen.

- LO rappofterade om att lekplatsen nu iir fiirdig si niir som ett fital detaljer.
- Koshraden har hillits inom rarnen fiir budget.
- Kostrad fiir reparation av staketet hos Desau kommer att tiickas av en kreditnota
pfl 1.000 kr som vi ffltt fran NS-Frakt.

Beslut:
- .$tgiirderna godkiindes
- Arendet avslutas

S kiitselentreprenaden

LO har liimnat trnderlagen ftir enfreprenaden till N{tille Hamnfrirening och till

980



98t

982

983

984

985

986

987

988

sid ?
N{agnus Andersson.
vi 6ar erhflllit anbud fi-an bflda parter. .furbuden kommer att granskas och
understiillas stS.relsen ftir besltrt.
I-tterligare intressent, Anders Andersson, har inte flterkommit.
t)vriga tillfrfl_eade som yarit aktuella har inte varit intresserade.

Nerklippninq av Rosa Rugosa lrfrckarna.

Beslut:
ffi\'r har erhallit ett preliminttur anbud ni 4-:000 kr.
- Dfl det kan vara svflrt att benikna ticlsfrtgingen fiir dena arbete fir vi acceptera en
anbud,-som gpryti*i"iirt i enlighet med ovan. vi f&r ytterligare ett "anb-ud".

- Skrivelse enl. tO fiirslag tillstiilles beriirda fastighetstgare.
- Nerklippning kommer an ske i fehruari mflnad. -

Christer Nilssons rapport

- Rapport frfln CN bifogas

Nlats Striimqrens rapport.

- Rapport frin MS bifogas.

Ekonomirapport.

- Ekonomirapport bifogas.

Kullaberqsvf,gens str$ickninq.

Beslut:
- Fmg* bordkigges t.v.

Skiitsel av torgen inom Gtlleriidsomridet.

- Enligt uppgift har Yiirgftjreningen protokollfrirt att rnan har ansvar ftjr skiitsel av
torgen inom Gyllertidsomridet. Gir'ller siv:il underhflll av triid som rensnins av
ogriis.

- Man har i samband med detta ocksi lovat flvtta pfl sandhtisarna vid stationen si
aft de inte ligger i vtgen frir giende och cykiistei.

Skvltar pi qinqstiqarna om sniiriiininq oh sandninq.

- Pfl ftirfrigan av-TKtill ftirsiikringbolaget rir vi inte riittsligt slryddade fiir
olycksfall som kan inhtiffa pu unt sti[ar om vi inte rtiier*ellei sandar. Det kan
mcij ligen v ara "fiimildranile omst:indlghet"

Nfrsta sammantrf,de.

Niista sanrmantraide frireslis hflllas l:a yeckan i febr.
Siirskilcl kallelse konrmer. Arsrniite fcirslas 99-03- I 0

\rid prutokollet:
\. t,Y \ / I'\ , Ut LLf"c/ ?-

Leirnart Ohlsiofi-

Justeras:
't -?
ttt11.7y' ,,JrZ. t

Iirger Bing f



TLLENSD$
S ANIFATLIGHETSFORENING

GS,Brev om hrickarna
98-l 1- l6

\{cille 1998-11-?5

Fastighetsiigaren

?60 4? I\{OLIfi

Betr. Rosa Rugosa-hiicken

-\.idE-r 
fastighet vrixer en h:ick av Rosa Rugosa i gninsen till det omrflde som

ftirvaltas och som skall turderhflllas av samfiilligheten. Dessa hiickar biir vart tredie
ir klippas ner till ca -5 cm htijd frir att i sin flteivlixt ffl en tiithet och buskishet sorn
sertrevligt ut. lenrn ftirnyelse har nu inte giorts pfl flera flr varfrir vissa de]ar blivit
Slmit hilga med.skugga ftir-_va5tllgheten vid'de fistigheter som griinsar till hiicken.
vissa delar har dessutom blivit glesa och "pinniga"irtan vare si! bhd eller
hlommor, vilket inte heller ger ett snyggt och treiligt inhyck i orr:usdet.

Samfiillig]tetens st1'relse har diirftir beslutat klippa ner samtliga hiickar., som vi
ansYarar ftir och cliirigenom fi en sanrtidig tillviirt och ftirnvdise av hrick$estflndet.
samtidigt som vi fflr en acceplrbel viixtlig'lret nrot berdrcla fistieheter. Klipplingen
ko.mmer. beroende pi viiderieken. att ske nflgon gflng under cldcerrrber - f*'Ut
minad.

\ded vitnlig hiilsning

GYLTERODS SAN,IRq.LLIGTITTStrORENING

Lennart Ohlsson
Ordftirande



GYLLEROD S SAMFArrTcrrprsr.OnrNrNc

Parabolanltiggning

Under 6ret har Femman kodats. I samband med detta har parabolmottagarna inriktats mot en
annan satellit och justerats in. Infcir kodningen bestiilldes ny dekoderutrustning genom Litas
AB och ett kort fran distrubutciren. Pi grund av stor efterfrigan pi dekoderkort frir v6rt
system har dessa iinnu ej kunnat levereras. Litas har l6nat ut en gammal dekoder tillfiilligt s&

att vi kan se Femman till dess virt riktiga kort kommer. Kostnaden ftlr denna installation
bed<ims ligga pi ca7500 kronor.

Vi har under aret haft vissa problem med tiverhettning av elektroniken i anliiggningen. Av
denna anledning ftireslir jag att vi infcirskaffar ytterligare ett s.k. monteringsrack d ca 4000
kronor ftir att glesa ut korten ftir erhillande av btittre kylning.

v 
I samband med blcitsn<in som fttll fttr ett par veckor sedan gick signalnivfln ner i parabolerna
pA grund av att dessa snof'lldes. Detta var ett temporiirt problem som upptriider siillan.

Ett spiinningsaggregat har kranglat i samband med tillftilligt strcimavbrott si att anliiggningen
inte iterstartat automatiskt. Detta spiinningsaggregat miste kanske bytas ut vid tillftille.

Beriiknad kostnad ftir 1998

Reparation av TVl-kort: 3906:-
Provisorisk installation av dekoder ftir Femman: l34l:-
Permanent dekoder till Femman inkl nytt rack: 13363:-
Bidrag frin SF-vision: 2500:-
Totalt: 16110:-

F<ireslagen budget f<ir 1999: 25 000 kronor

Mitlle 1998-12-02

Mats Strdmsren



G\'I,LERODS SAMF AT LIGI{ETSFOR.
Rikenskapsiret btirj ar: 98-0 1 -0 1

Konto Text

Balansrapport

Preliminir
Datum: 980101-981028

Tng balans

Sida:1

Utslsivet 98-I2-I5 00:29

H<igsta ver nr: 20

Utg balansPerioden

TILLGANGAR

OMSATTNINGSTILLGANGAR 1

1020 Postgiro
1050 Sparbankskonto

S : A OMSATTNINGSTILLGANGAR I

S:aTILLGANGAR

25 126,78
98 645,50

r23 772,28

rz3 772,28

-13 798,00
30 000,00
t6202,00

t6202,00

tt 328,78
r28 645,50
t39 974,28

t39 974,28

SKULDER&EGETKAP

SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER
2 I | 0 Lev er antrirsskulder
2330 Upplupna RFV-avgifter
2390 Ovr interimsskulder
2510 Killskafter

S: A KORTFRISTIGA SKULDER

S:a SKULDER

EGET KAP
299I Egetkapital

S:a EGET KAP

S:a SKULDER & EGET KAP

-6 723,00
-4143,00

-318,00
-4 45t,00

-15 635,00

-15 635,00

-r08 r37,28
-108 r37,28

-r23 772,28

6 723,00
4 143,00

0,00
4 451,00

15 317,00

15 317,00

0,00
0,00

15 317,00

0,00
0,00

-318,00
0,00

-318,00

-318,00

-t08 r37,28
-r08 137,28

-108 455,28

BER,AKNAT IIESULTAT **'* 0,00 31519,00 31519,00



GYLLEROD S SAMFALLIGI{ETSFOR
Rikenskapsiret b<i{ ar: 98-0 1-0 1

Konto Text

Resultatrapport
plslitninjir

Datum: 980101-981028

Fcireg ir Perioden

Sida:2

Utskrivef 98-12-15 00:29

Hdgsta ver nr: 20

Aok Budget Av %

INTAKTER

KLASS 30
3010 Medlemsavgifter

S:a KLASS 30
S:aINTAKTER

87 600,00
87 600,00
87 600,00

73 000,00
73 000,00
73 000,00

73 000,00
73 000,00
73 000,00

0,00 999
0,00 999
0,00 999

*BRTITTOVINST

OVRIGAKOSTNADER
6010 Lokalhyra
6050 Et
6101 Norra lekplatsen
6104 Visningsrntt CNN
6105 Visningsrdtt Eurosport
6106 Visningsritt Discovery
6107 Visningsrdtt TNT
6109 Visningsritt Copyswede
6110 STlM-avgifter
6500 Kont.mat., trycksaker
6790 Owfremm. tjenster
6800 Porto
7174 Repr.givor
7310 Frirsnkringar
7670 Tidn..litt.

S:A OVRIGAKOSTNADER

87 600-00 73 000.00 73 000,00

-250,00
-2231,00

0,00
-4 104,00
-6 405,00
-4 104,00
-4 t07,00
-3 900,00

-300,00
-1 710,00

-330,00
-485,00
-307,00

-1410,00
-390,00

-30 033,00

-130,00
-2 693,00
-7 875,00
-4 560,00
-7 t20,00
-4 560,00
-4 560,00
-3 900,00

-159,00
-2 483,00

-320,00
-l 230,00

0,00
-1 170,00

-72t,00
-41 481,00

-130,00
-2 693,00
-7 875,00
-4 560,00
-7 120,00
-4 560,00
-4 560,00
-3 900,00

-159,00
-2 483,00

-320,00
-r 230,00

0,00
-1 170,00

-72r,00
-41481,00

0,00 999

0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999
0,00 0
0,00 -999
0,00 -999
0,00 -999

*RESLILTAT FORE AVSKRIVN 57 567,00 31 519,00 3 1 5 19,00 0,00 999

*RESULTAT EFTER AVSKRIVN 57 567,00 31519,00 31519,00 9990,00

*NETTORESULTAT 57 567,00 31s19.00 31519,00 9990,00
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PROTOKOLL U99 sid. IGYLLE.RODS
S AN,IFiLLI GHETSFORENING

Tid:

Plats:
N[n arande:
Ordfrirande

Supl. fiir TD
Ej niirrarande:

Paragraferna:

989

990

Mtille 1999-02-0?

sammantriide med Gvlleriids samfiillighetsftireninqs stvrelse

1999-febmari

Telefonsiurunantr:ide

Lennart Ohlsson
Torbjtim Kjiill
Inger Bring
TornasDreilick

989 - 990

Justeras:

Inger Bring

(Lo)
(TK)
(IB)
(TD)

Dagordninq och protokoll

- Sammantnidet tir tillkommit med anleclning av virt tidigare diskuterade beslut om
nedskriming av de hiickar'. som samf:illighefen har.ansvar.et fijr.
- Protokoll skrives av LO och justeras ai IB

Wa Ruqosahiickar som samfiilligheten ansvarar
f iir.

n*dgi ett tidigt skede av mandatperioden besiktigades de htckar som
sanfiilligheten har ansvar ftir. Det konstaterades d-.{ att en del h:ickar inte beskurits
pi flera-ar och att vissa delar virt in pi fastiehetsiigares tomter med fiiljden atl
dennes brp\age inte fir sol. Det har 3edan under fiand konuuit pitalaricle fi-fln
niqra fastighetsiigale med begitran om itq:irder.

Beslut:

- S$re-lse,n_har beslutat att nedskdrning av samtliga hiickar skall ske si att hela
bestflndet blir likfonnigt vid fltervtxteri. Personligi krav frfln fastighetsiigare pfl hur
eller om hdcken vidtomtgr:insen skall skiiras neikommer siledesfnte afrUeai<tas.
- lfffert har infordrats av Christer Nilsson. Pfl ftirfrflsau pfl armat hill harinte
nflggn l.arit l.illig liimna prisuppgift eller an flta sig up-p*qiiten.
- Christer Nillson har inte kururat liimna ett bindandi anUud - dock att kostraden
\oymel att uppgi3ll- omlcrin-q 4.000 kl plus arbetsgivar'- och sociala avgifter.
Arbetet kommer siledes att uffbras pfl kipande riikning.
Till detta kommer ev. hyra filr rnjsig och/eller andra i,er-kg'g
- Sammanlagd kostnad ca 5.500 kr-.
Arbetet omfattar

- nedklippning ay i kartor angivna h[ckar till ca 5-10 cm.
- hqnryding av riset och hansporl till Grriningen. Last pi si siitt
att Bfiireningen kan hiimta och krira till majbrasan.

- - medhjiilp vid hiimtning ay Byfiireningen.
SNrelsen har accepterat cluister Nilisons anbud enligt ovan angivna
ftiiutslittninsar'.

- LO skriver brev till akhrella fastighetsiigare med avisering om nedskiirningen.

GS,SNrelseplot. l199

n 'l/ t\ t
/ ul"^v / t,'\'4-",

//
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evr.r.gn6os saurjir,r,rcHsrsronENrNc Protokolt 2/gg sid 1 Q)

Protokoll fort vid Eamantirde ned foreningens styrel,se

Tid: 1999-04-05 kt 10.00
Plats: Eos Ulf Strandnark

Nirvarande:
Ordforanden: Ulf Strandmark

Torbj6rn KjdJ.I
Nils Ronander
rnger Bring (suppI.)

ss ee1- ?zr
S 991 KONSTITT'ERING

Styrelsens konstituerar sig sAlunda:
Arsmotet har utsett UIf Strandmark tiII ordforaade.
Styrelsen utsig Torbjorn Kj511 tiII kassor.
Styrelsen utsig Nils Romander ti11 sekreterare samt,idigt som
skrivhjdlp skall ordrras, bI a genom Torbjorn Kje11.

S 992 FIRMATECKNING ldM

Styrelsen beslot att foreningens fima skall tecknas, foruton
av styrelsen son sidan, av ULf Strandnrark och Nils Romander i
foreniag.

Styrelsen beslot att foreningens bankkonto och postgirokonto
skall tecknas av UIf Strandsrark ensalr eller Torbjorn KjAll
ensan.

S 993 DAGENS PROTOKOLL

Beslots att dagens protokoll skulle foras av Torbjorn KjAll och
justeras av Ulf Strandnark.

S 994 FoRENINGENS UPPGIFTER - REPETITION

KonEtaterades att foreningens uppgifter dr forvaltning och vird
av markanldggningar och paraborantenn. styrersearbetet har
bedrivits genom cirka 4-5 samrantrdden/Ar och det vanliga har
varit att ordforanden kalIat tiII sannrantrdde n6,r drenden
funniLs att behandla. Vidare forekomrer forttopande inforrrella



GYILER6DS SNIFALLIGHETSFoRENING Protokol-I 2/99 sj.d 2 (2)

kontakter om uppkonnande problen. Styrelsen beslot att detta
arbetssdtt tilts vidare kunde accepteras.

S 995 ToNUEAENDE PROTOKOI,L

Foregiende protokoll frin telefonsanurantride i februari 1999
genomgicks utan vidare korurentarer.

S 995 ERSJ|,TTARE F6R CHRISTER NILSSON

Diskuterades det inglngna avtaLet med Molle Hamn Ek.for. och
denna forenings mojligheter att uppfylla sin deI av avtalet,
vilket for stunden var osdkert. Alternativ skulIe i si faII
ourgAende sokas.

S 997 ASFALTERING !{M

Asfalteringsfrigan diskuterades grundligt :

- exakt, vilka ytor avses?
- sanordrringen ned asfalteringsarbete At Vagforeningen?
- arrbud skall infordras frin ninst tvi leverantorer och avse en
resp tvi gingvigar.

S 998 EXTRA F6RENINGSSTJIIIIIA

Extra foreningsstAlura niste hi1las for att stutbehandla de
drenden son ordinarie foreningssterma bordlagt. Ea extra stAnna
kan hil-las kring 1 juni och kalleIse mAste sdndaE ut i mitten
av maj, da anbud och olika budgetalternativ niste foreligga i
fdrdigt skick.

s 999 0vnrcr

Diskuterades var foreningen skaIl forvara snoslungan, som
hittills ontrdndertagits av chriEter Nilsson. Frigan fick inget
snabbt svar, forslag enotses.

Torbjorn Kj611
/gyLLsEyL/

1999-04-11

Justeras:

Strandnark
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Protokoll fort vid sarmantrd,de med foreningenE Etyre1Ee

Tid: 1999-05-13 kI 15.00
Plats: Hos Ulf Strandnark

Ndrvarande: UIf Strandmark (US)
Torbjorn Kjilt (TK)
Nils Ronander (NR)

ss 1000-1006

S 1OOO T6NSCAENDE PROTOKOLL

ProtokoLl frin sarilrantrddet 1999-04-05 lades ti11 handlingarna
utan vidare korurentarer.

S 1OO1 AVTAL MED U6LLE IIAilN EK. F6R.

US itog sig att kontakta ordforanden for Molle Hamn for att pi
pLats i Gyllerod - om nojligt i ndrvaro av Christer Nilsson
gri igenom hamnforeningens itaganden for Gy11er6d.

S 1OO2 ASFALTERING MM

Asfalteringsfrigan diskuterades grundligt mot bakgrund av de
tre anbud sonr inkonnit frin

\-/ - NCC AB
- PEAB AsfaIT AB
- Skanska AB

v US itog sig att pAminna A Tullberg AB on deras anbud, Eom avser
samarbete med M611e Vigforening, samt att kontakta komrunen on
nojLighet att fi bidrag ned kostnaderna for justering av dess
brunnar i vira gingvigar.

S 1OO3 BI'DGETEN UM F6R 1999

uppdrogs it tx att upprdttade reviderat forslag tirr budget,
verksamhetsplan, uttag av nedlensavgift och debiteringsJ.dngd,
aIlt for 1999 not bakgrund ders av forv6ntade kostnader for
asfaltering av santriga gingvagar under 1999 ders uppdelning av
foreningens ingiende kapital i tre fonder, ndrnligen
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allndn drift av anldggningarna
underhill och fornyelse (bI a asfaltering)
vidnakthAllande av TV-antennen

S 1OO4 EXTRA F6RENINGSSTIIIIIIA

Kallelse ned dagordning for den extra foreningsstemnan
diskuterades. Av portokostnadsskSl borde den begrdnsas tiII
sida plus en sida for budgetforslaget.

TK atog sig att rningfaldiga av US upprdttad kallelse och att
per post sdnda den och budgetforslaget till hdr ej
stadigvarande boende.

NR itog sig att distribuera titl sanrtliga inom onridet.

Alternativa dagar for stdsuran diskuterades. Strdvan skall vara
att stAnman hArls snarast i juni sedan stadgad kaltersetid
innehillits. Beslut on dag skutle faststSLlas efter
telefonkontakter nellan styrelsens nedleumar.

At tx uppdrogs att boka lokal.

S 1OO5 FoRENINGET{S ARKIVIIATIDLINGAR

Konstaterades att foreningens dldre handlingar inte dr i bdsta
ordning. En uppsortering bor ske si att arkiveringsvArda
handlingar fians titlgdngtiga hos sekreteraren och i god
ordrring.

S 1OO5 A}ILAGGNINGSBESLUTET

Besrots att enligt s 931 i protokollet frAn irsstdman
1999-03-30 utlovat anldggningsbeslut, son di dnnu inte var
tittgdngligt konmer att bifogas protokollet fria den extra
f oreningsgtAilmran.

Molle 1999-

Nils Ronander
/gyLLsEy2 /

n-4',



{trr'p

GYLLERoDS SAI{FATLTGHETSFoFGNTNG protokoll 4/99 sid 1 (21

Protokoll f6rt wid sammantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

1999-08-02 kl 20.30
Hos UIf Strandmark

Nirvarande: Ulf Strandmark (US)
Torbj6rn Kjall (TK)
NiIs Romander (NR)

\./ SS 1007-1011

S 1OO7 I'oNEGAENPE PROTOKOLL

Protokoll frin sammantridet 1999-05-13 lades ti11 handlingarna\"/ utan vidare konunentarer.

S 1OO8 FORBATTRINC.AR I DEN YTTRE MIL.]ON

Diskuterades det ingingna avtalet med M61le Hamn Ek.f6r. och
frigan om eventuella ytterligare itgirder for att f6rbittra den
yttre milj6n i omridet.

Besl6ts att
dels uppdraga at US att kontakta Hamnf6reningens ordforande om
viss ogrisrensning mm

dels f6rbereda f6r eventuell infordran i h6st av flera anbud
inf6r nista ir.

US itog sig dirvid att titta pl underlaget f6r en
anbudsinfordran och TK att f6resli tinkbara f6retag.

S 1009 INFORT'IATION TILL MEDLEMT\4ARNA OM ASFAITERING MM

v Av US utarbetat forslag t,iIl information diskuterades.

Besl6ts att distribuera det till samtliga fastigheters
brevlidor, vilka NR Stog sig. Se bilaga 1.

S 1010 AI.ISOI(AN OM ASFALTERINGSBIDRAG

Av US utarbetat f6rslag till ans6kan tilt H6ganis kommun om
bidrag f6r asfalteringen diskuterades. Besl6ts att avsinda
skrivelse enligt forslaget. Se bilaga 2.
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S 1011 W-KANAIUTBUDET

Konstaterades att hela frigan om fi/-kanalutbudget b6r utredas
inf6r eventuell 6verging till digitaltekniken.

Styrelsen ser det dirf6r som mycket virdefullt om Mats
Str6mgren ville Staga sig att g6ra en utredning om tekniken f6r
f6reningens del och bed6ma nir den kommer.

US itog sig att kontakta Mats Str6mgren hirom och TK itog sig
att g6ra en sammanstillning 6ver nu gillande avtal och
kostnaderna hirf6r.

M6IIe 1eZT8-04

Z€^*-'4,=
rils Romande

/wLLstcy2/
Ulf Strandmark
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GyLLERous s^q.rurALLIGHETsrOnnNrNc

Information till samtliga fastighetsiigare.

Den av extra fiireningsstflmman 1999-06-08 beslutade asfalterinsen av samtliga
ging-och cykelbanor inom omridet kommer att ske under senare delen av denna
minad. Entrepreniir Ir MT-Tullberg AB i Helsingborg, som ocksi anlitas av
Miille vigfiirening. - Styrelsen ansiiker i dagarna om kommunalt bidrag fiir dessa

asfalteringskostnader.
Arbetet ftirutsiitter, att gingbanorna 6r itkomliga fiir arbetarna och deras olika
redskap. Det iir dbffir angeliiget, att berhrdafastighetsdgare ser iiver och ansar
egna hdckar och buskar, som till iiventyrs vuxit ut 6ver banorna, samt i dvrigt
medverkar till ett sd bra resultat som mdjligl
Under arbetets ging kommer vissa banor att tillfiilligt hillas avstiingda.

Under ovanniimnda miite uttalade en klar majoritet av de niirvarande, att det vore
iinskviirt med en allmiin uppsnvggning av omrddet. Om ekonomin si tilliter avser
styrelsen att som extraarbete liigga ut ogriisbekiimpning och ev. beliigga vissa
ytor mellan buskage och fastighetsgrins med tiickbark Pi fiirekommen anledning
vill styrelsen fista medlemmarnas uppmiirksamhet ph, att ogriis inom fastigheten
givetvis skall avliigsnas av dgaren sjiilv. V.g. kontrollera grflnsens striickning ffa.
dflr denna vetter mot hiick eller buskage!
Nigon niirvarande ville ocksi framfiira, att det borde ligga i allas intresse att
hilla efter ogriset utanftir egen fastighet, iiven om marken diir rikar tillhiira
annan. I)enna vfldjan, i vilken styrelsen givetvis instiimmer, f,r hflrmed vidare-
befordrad till liven vid miitet icke niirvarande. Allt sidant arbete innebiir ju ocksi
liittnader i vir ekonomi.

Tidninesbudet har genom sin ombudsman anmfllt, att fiir det fall att ej biittring
sker av framkomligheten med tidningsbilen till och frin brevlidorna (blockeras
enl. uppgift av parkerade bilar, cyklar, sopkiirl o. dyl.) avser budet att dumpa
samtliga tidningar nigonstans vid nedfarten llflven fiir individuell hiimtning diir.
Lit oss alla se till si att det inte sker! - Nattparkering av gistande bilar biir ske

pi giistparkeringen vid Hiven.

Miijligen har omridet drabbats av almsiukan. Yissa tecken tyder pi detta. Gatu-
kontorets tridansvarige kommer att i dagarna inspektera aktuella triid. - Vi
uppmanar medlemmarna att vara uppmirksamma. Rapportera ev. misstankar till
sekreteraren, Nils Romandero tel. 34 79 22.

STYRELSEN 1999-08-02
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cyr.,LEnon s SAMpATLIGHETSFonENING

Hdganis kommun
Tekniska Forval0rineen
Stationshuset
263 82 HOceNAs

Molle 1999-08-03

nNOxaN oM BIDRAG TOn ASFALTERING.

Gyllerods samftillighetsfdrening registrerades 1975, di omridet bestiende av 73 fas-
tigheter uppfdrdes. F6reningens uppgift il att fdrvalta den gemensamhetsanlaggning

bestfr,ende av "lekplatser, fdrbindelseleder (gangvagar) och centralantennanltiggning ftr
television och radio", som tillkom genom lanfrniiterifrin6thring sarnma ir i form av ett
anlaggmngsbeslut.

lnom samftillighetens omride finns asfalterade cykel-och gangbanor ftireftiidesvis i
nord-sydlig riktring om ca 1.500 k'rrm. Dessa anviindes ej enbart av fdreningens
medlemshushill utan dven av boende och gister i tre fastigheter 6 nedre Sillgriind (nr
19,27 o. 29), sju dito pi det s.k. Ovre Gyller6d (med adress Kullabergsviigen 74-86),

samt cyklande turister - striket gir pararellt med cykelleden pi gamla banvallen mellan
Mdlle och Hdganis. Dessutom har kommunen eff antal vatten-och avloppsledningar
med inspektionstrummor/lock i banorna, vilka lock kostar exfra vid asfaltering.
Det skall ocksi i detta sammanhang speciellt frarnhillas, att inom omridet inkl. har
ovan niimnda "externa" fastigheter bor minga iildre, ofta ensamstiende pensiontirer,
som dagligen till fots besdker M611es enda matbutik Fyren nere vid stationshuset. Vi
anser det vara vir skyldighet att tillse, att icke dessa onddigtvis faller omkull och
skadar sig pi grund av eftersatt banunderheil. Pe grund ffa av att triidrdtter viixer under
asfalten och triinger upp i denna underifran ?ir asfalten i dag ej i acceptabelt skick utan
fastmer utg6r dessa skador en direkt fara fdr ffa. gangtrafikanterna.

Asfaltering skedde L975 id omridets tillkomst. Med undantag ftir ett mindre omride
om ca 100 kvm, som 1996 var i akut behov av renovering, har nybelAggning diirefter
ej skett. Denna asfaltering kostade fdreningen 18.750 kronor inkl. moms. Di vi ej eir

merviirdesskatteregistrerade, kan vi ej draga av denna skatt.



Ansrikan kommunen sid 2.

Vid stiimmomdten viren l999har pitalats, att omridets yttre skritsel de senaste iren
blivit eftersatt och stiimman beslutade diirf6r bl.a. om nybelaggning av samtliga cykel-
och gangbanor med undantag for 61 1996 utfdrda d.v.s. ca l.400ln/m. Anbud har
infordrats fran fira aktdrer (Skanska, NCC, Peab och Tullbergs), varvid Tullbergs, som
ftir 6wigt utfdr asfalteringsarbeten fdr Mrille Vigfdrenings rakning, sisom liigst
antagits. Arbetet skall ufciras under senare delen av denna minad mot en beriiknad
kostnad av 89.500 kronor inkl. moms. - Fdreningens totala kostnader frir asfaltering av
samtliga de banor vi ansvarar f0r kan sfrLlunda beriiknas till 108.250 kronor
( 18.750+89.500:-).

Kopior av protokoil fren extra ftireningsstiimma 1999-06-08 och MT-Tullberg
AB:s arftagna offert 1999-05-14 bilflgges och iberopas.

Av samma stiimma antagen budget f<ir innevarande ir biliigges i kopia och iberopas.
Av denna framgf,r bl.a. att vi trots en exfra uttaxerinq under 6ret om 1.000 kronor per
medlem/fastighet - fren som regel I kkr till 2kJ.c - tvingas underbalansera budgeten
med knappt 45 kkr fdr aff kunna genomfcira den behdvliga asfalteringen.

De vi anser, att det mitte ligga lven i kommunens infiesse att fdreningen ansvarar ftir
och vidmakthiller en god standard pi vira cykel-och gangbanor, ansoker vi hiirmed om
kommunalt bidrag ftir dessa vira kosfirader. Givetvis hemstiilles om stiirsta miijliga
stiid men i vart fall iinskar vi bidrag si att 6rets resultatunderskott blir tbckt d.v.s.
med i fdrsta hand 45 kkr. Di detta belopp uppger dll niistan exakt 50 oh av kostraderna
ftir irets arbeten, anser vi det varaph sin plats, att nu ocksi yrka erslthring f6r mot-
svarande andel av 1996 irs kosfirader d.v.s. ca 9.500 kronor.
Vi ansiiker silunda om bidrag ftir av samf;illighetsfiireningen havda kostn$ader
ftir asfaltering inom Gylleriid med belopp i vart fall icke understigande 54.500
kronor.

Frigor eller dnskade kompletteringar handliigges av ordftiranden, som har telefon
042-34 79 10.

Mdlle dag som ovan
Fiir Samf;illighetens styrelse

Ulf Strandmark
Ordf. / Nils Romander

Sekr.

Bil.
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Protokoll f6rt vid sammantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

Nirvarande:

1999-10-09 kl 13.00
Hos Ulf Strandmark

UIf Strandmark (US)
Torbj6rn Kjall (TK)
Nils Romander (NR)
Mats Str6mgren (MS)

ss 1012-1017

S LOL2 FOREGAENDE PROTOKOLL

Protokoll frin sammantridet 1999-08-02 lades ti11 handlingarna
utan vidare konunentarer.

S 1013 W-KANA],UTBUDET

Enligt beslut vid st1'relsens sammnatride 1999-0g-02 hade MS
adjungerats till dagens sammantride.

MS gav en historiebeskrirming och redogjorde f6r dagsliget
r6rande den befintliga lS/-antennanliggningrens tekniska status
och kanalutbud samt f6r trolig kommande teknisk utveckring pi
marknaden sisom digitalteknik, rr-uppkoppling, brertbandsteknik
nun.

Av TK utarbetad oversikt 6ver nu gillande avtar med
uppsigningstider framgir av bil 1.

Besl6ts
att uppdraga at US att pi MS:s
om att denne alltmer tar 6ver
efter MS,

+tt t v inte vidtaga nigra tekniska f6rindringar i anriggningen
i arnraktan pi marknadsutvecklingen,
att t v inte vidtaga nigon annan itgard pga den vi.ntade
kodni-ngen av kanal TNT cartoon in att rK skriftligen
protesterar mot att de ensidigt bryter gd.rlande avtal samt
4! rapportera liget och lyssna pi f6rsrag vid konunande
irsstdmma.

S 1014 AVTALET MED MOLLE HAMNFdRENING

Besl6ts att us tar upp f6rhandling med Morte Hamnf6rening omett ars f6rlangning av dess arbete f6r vir f6reni.ng. Tilt grund

f6rslag kontakta Bj6rn pilsson
sk6tseln av antennanliggningen
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f6r f6rhandlingen liggs det anbudsunderlag, som h6sten 1998
utarbetats av bI a Christer Nilsson.

S 1015 ASFALTERINGEN

Sedan asfalteringen nu avslutats kan konstateras att vissa
justeringsarbeten bor gr6ras, varom US tillskrivit entrepren6ren
1999-10-10.

NR anmilde att H6ganis konununs tekniska ndmnd beviljat wlr
f6rening ett investeringsbidrag pi kr 3O.000:- f6r
asfalteringen.

Besl6ts att US skriftligen tackar kommunen for bidraget.

S 1016 FoRBATTRINC"AR I DEN YTTRE MIL'JON

Diskuterades olika itgirder f6r att allmAnt f6rbittra omridets
yttre mitj6 sisom rensning av ogris pi gatstensbelagda ytor -
sirskilt utmed Hiven - ansnin€t av vissa Rosa Rugosahickar,
utliggning av tickbark mot ogris, placeringen av gatuskyltarna
Sillgrind vid Hiwen och Algrind, hamling av pilar pi torgen
samt huruvida al1min stiddag skulle arrangeras til1 viren.

Besl6ts att styrelsen skulle informera
asfalteringen och lV-kanalutbudet samt
uppsnyggning av omridet till viren.

S 1017 RESULTAT- OCH BAT.ANSRAPPORT

fastighetsigrarna om
om f6rslaget till allmAn

Av TK utarbetade resultat- och balansrapporter f6r tiden
1999-01-01-1999-09-14 framgir av bilaga 2 och 3.

M6lle 1999-10-09

&d'
/wl-ts:uy3/



OVERSIKT TV.AWAL OCH UPPSAGNINGSTIDER

AVTAL GALLANDE UPPSAG- FORLANG. KOSTNAD
OMFATTANDE AWAL NINGSTID NINGSTID PER AR
KANAL T.O.M.

DR
DTV2
3SAT
RTL 2000-06-30 3 MAN 12 MAN 7800

FRANSKA 5:A 2000-07-08 3 MAN 12 MAN

TNT
CARTOON 2000-07-14 3 MAN 12 MAN 5475

DISCOVERY 2000-07-1 5 3 MAN 12 MAN 5475

CNN 2040-07-14 3 MAN 12 MAN 5471

EUROSPORT 2000-07-1 5 2 MAN 12 MAN 8541

STIM ? ? ? 318

TOTALT 33084

TV.XLS

1 999-09-25 Sida 1 13:23



fj:;llerods Samfellighetsforening

RrikcnskapsAret bdrjar: 99-01-0 I

Konto Text

Resultatrapport

UppsHllning enligt BFL
Preliminiir

Datum: 990101-990914

Sida:l
Utskrivet: 99-09-25 15.32

Ack

Senaste vemr:21

Budger K{w 
'l

Int?ikter

Klass 30

3010 Medlemsavgifter
S:a Klass 30

146 000,00
146 000,00

146 000,00
146 000.00

146 000,00
146 000.00

0

0

S:a Intiikter 146 000.00 146 000,00 146 000,00

Bruttovinst

Ovnga kostnader

6010 Lokalhyra
6050 El
6100 Antennskotsel
6102 Renovering asfaltytor

6104 Visningsrdtt CNN
6105 Visningsrdft Eurosport
6106 VisningsrdttDiscovery
610'l Visningsrett TNT
5109 VisningsrAtt Copyswede
6ll0 STM-avgifter
6l I I Visningsriitt Kanal 5
62 l0 Markskotsel
6500 Kont.mat kopienng
(1{'0() Rcparaiion av masilirter
6790 Ort liaimmande tjanster
6850 Porto
7l7 4 Repr.gAvor
73lti Forsiikringar
7o10 Tidningar litteratur

S:a Ovriga kostnader

146 000,00

- 130,00
-2 103,00

0,00
0,00

-4 104,00
-6 408,00
-4 104,00
-4 104,00
-3 900,00

0,00
- r 99,00

0,00
-4 56 r ,00

-866,00
-87,00

-l I10,00
-3 3 9,00

- r 308,00
-390,00

-33 713.00

146 000,00

- I 30,00
-2 103,00

0,00
0,00

-4 104,00

-6 408,00
-4 104,00
-4 104.00
-3 900,00

0,00
- l 99,00

0,00
-4 561,00

-866,00
-87,00

-l I10,00
-3 3 9,00

- I 308,00
-390,00

-33 713,00

146 000,00 0

-400,00 61

-3 500,00 40
-25 000,00 100
-90 000,00 100

-5 475,00 25

-8 541,00 2s
-5 47 5,00 25
-5 475.00 25
-7 800.00 50

-234,00 r 00
0,00 -999

-30 000,00 100

-5 300,00 r4
- l c/00,00 ll

0,00 -999
- I 500,00 26
-400,00 l5

-l 200,00 -9
-400,00 2

-l9r 700,00 82

v Iiesuilat fore avskrrr.mngar I t2 281 ,00 12 287 .00 -45 700,00 346

Rcsui tat efter avskrivningar

Finansiella intlikter
\-' E020 Riinteintlikter

S:a Finansiella intakter

Frnansiella kostnader
8 1 70 Bank- & pg-avgifter

S : a Fnansiella koslnadcr

n2281,00 1t2 281 ,00 -45 700,00 346

I ii00,00 -100
r 000,00 - r00

-999
-999

0,00
0,00

0,00
0.00

-370,00
-3 70,00

-370,00
-370,00

0,00
0,00

Resultat efler trnansiella intiikter ooh kostnader I I I 917.00 lll 917,r)0 -44 700.00 351)

Resultat lirre bokslusdispositioner och skatt I I I 917,00 I I I 917,00 -44 700,00 350

Resultat i'ore skatt IrI 9r7,00 ll I 917.00 -44 700,00 3 5r)

Nettoresultat I I I 917,00 li I 917,r)0 -44 700.00 350



Gyilerdds Samfallighetsforenin g

RiikenskapsAret bdrjar: 99-0 1 -0 1

Konto Text

Balansrapport

Uppstallning enli gt BFL
Preliminar

Datum: 990101-990914

Ing balans Perioden

Sida:l
Utskrivet: 99-09-25 1 5'.27

Senaste vernr:2 I

Utg balans

TILLGANGAR

OmsiittningstillgAngar I

1020 Postgiro
1050 Sparbankskonto

S:a Omsdttningstillgdngar I

S:A TILLGANGAR

2t 400,22
t03 563,97
t24 964,t9

t24 964.19

t21728,00
-45 080,00
76 648.00

76 648,00

143 128,22

58 483,97
201 612,19

201612.19

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Kortristiga skulder

?l l0 Leverant0rsskulder
\'/2330 Upplupna RFV-avgifter

7390 Interimsskulder
2510 Kallskatter

S : a Kortftistiga skulder

S:a Skulder

Eget kapital
2991 Egei kapital

S:a Eget kapital

S:A SKULDER OCHEGET KAPITAL

-26755,00
-4 036,00

- I 59,00
-4 3 19,00

-35 269.00

-35 269,00

-89 69s,19
-89 695, I 9

-124 964,t9

26755,00
4 036,00

159,00
4 3 19,00

35 269,00

35 269,00

0,00
0,0()

35 269,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-89 695,19
-89 69i, r 9

-89 695,19

BERAKNAT RESULTAT 0,00 I I I 917,00 I I I 917,00



GYLLERODS SA}{FJ\LLIGHE TSFORENING
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sid 1 (21

Protokoll L/2OOO f6rt vid sanunantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

2000-01-30 kl 16.00
Hos Ulf Strandmark

Nirvarande: Ulf Strandmark (US)
Torbjorn Kjall (rX1
Ni1s Romander (Nn1

ss 1018-1026

S 1018 T6NEGAENPE PROTOKOLL

\./ Protokoll frin sammantridet 1999-10-09 lades tilI handlingarna
utan vidare kommentarer.

s 1019 ni\r<SNSKAPERNA FoR 1999

\-/ TK redogjorde f6r resultat- och balansrikningarna f6r
verksamhetsiret 1999, bi1 1.

S LO2O UNDERHALL UNDER AR 2OOO

Konstaterades att behov inte f6religger att uppritta sArskild
underhillsplan f6r ir 2000.

Besl6ts f6rlinga avtalet med hamnf6reningen betr. sk6tsel inom
G1'ller6d f6r ir 2OOO.

S LO2L BUDGET l'6N AN 2OOO

Av TK upprittat budgetforslag diskuterades. Besl6ts att f6resli
\/ Srsm6tet en medlemsavgift f6r ir 2000 om kr 1.500:- per

fastighet och att ingen fondering g6rs detta ir ti1I antenn-
och asfaltfonderna, vilka redan bed6ms vara av
tillfredstillande storlek. BiI 2.

\/ S LO22 GEMENSAT{ STADDAG

Efter diskussion besl6ts att inte f6resli irsstimman nigon
gemensam stiddag. I stillet f6rutsitts varje fastighetsigare
sk6ta sina grinser. Eventuellt behov av extra Stgirder f6r
gemensafiuna ytor (t ex virstAdning) avser styrelsen uppdraga it
hamnf6reningen.

US tar med hamnf6reningen upp frigan om utplacering aw en
container vid viss tidpunkt vari sivil hamnf6reningen som
fastighetsigarna skulle kunna ligga tridgirdsavfall.



GYLLERODS SAI',IFALLI GHE TSFORENING

s Lo23 Ansuorur AR 2oOO

sid 2 l2')

Besl6ts
- att genomfora irsm6tet 2000-03-23 kl 19.00. Detta f6rutsitter
att irsredovisningen f6r 1999 ir klar 2OOO-O2-IO, att
revisionen ir klar 2OOO-O2-2L och att kallelsen sinds ut
200o-03-06,
- att US upprittar styrelsens Srsberittelse f6r 1999 och
- att TK tingar lokal i stationshuset f6r irsm6tet.

S LO24 STADGEJ\I.TDRING

Frlgan om stadgelndring vad 16r upprittande av sirskild
underhAlls- och f6rnyelseplan enligt samfillighetslagen (SFL)
diskuterades.

Besl6ts att US ytterligare utreder frigan.

s 1025 oVnrer

Besl6ts
- att US kontaktar gatukontoret om gatuskyltarna och om
ordningren pa parkeringsplatsen vid Hiven,
- att TK utreder om f6reningens f6rsikrinqsavtal beh6ver
kompletteras,
- att inte genom styrelsens f6rsorg uppritta nigon telefonlista
6ver Gyllerods fastighetsigrare,
- att US kontaktar Sture ,Jagaeus om ersittare f6r Marianne
.Tulin i valberedningen och
- att NR nirvarar vid M611e Ef-, Hamn- och Vigf6reningars
gemensannn informationsm6te pi Grand Hotell 2000-01-31 om
framtida planer f6r hamn, bad, vdgar, bebyggelse och
gr6nomriden enligt kommunens ttF6rdjupade 6versiktsplan" (FOP)
f6r M6l1e.

S LO26 NASTA MOTE

Besl6ts att hilla nista styrelsemdte 2000-02-24 kI 19.00 hos
us.

Mol1e 2O00-O1-3Or'
,,i

tlr(/ r>- -
,//,..' I /

-/(t /r-7"-Ni1s Romander
/ wLIs|uy[ /

-A;,
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Protokoll 2/2OOO f6rt vid sanunantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

2000-02-27 kl 16.00
Hos Ulf Strandmark

Nirvarande: Ulf Strandmark (US)
Torbj6rn Kjall (TK)
NiIs Romander (Nn1
Inger Bring (IB)

ss Lo27-LO2A

s Lo27 r6nneAuNou PRoroKoLL

Protokoll frln sammantridet 2000-01-30 lades tiII handlingarna\/ med kommentarerna att
- US inf6r irsstimman upprittar f6rslag till 5-5rig rullande
underhAllsplan,
- US i f6rhandling med Hamnf6reningen om skotselavtalet f6r ir
2000 ligger ett kompromissbud om 190 kr,/t5-m plus moms mot
Hamnf6reningens krav om h6jning frin 180 kr till 200 kr; detta
sett mot bakgrund av att Hamnf6reningen inte rittidigt sagt upp
avtalet f6r prisjustering,

frigan om stadgeindring vad 16r underhAlls- och f6rnyelseplan
f5r falla enir f6reningen i praktiken redan f6ljer
samfillighetslagens intentioner diirom,
- gatukontoret nu pib6rjat justering av gatunamnsskyltarna,
- av Lars Steen nu gjord utredning om f6reningens
f6rsikringsavtal visar att detta t v fir betraktas som fullgott
samt
- av NR vid dagens sammantride i korthet gjorda redog6relse f6r
kommunens m6te pi Grand Hotell 2000-01-31 om dess "F6rdjupade
6versiktsplanr' (FOP) framgick att FOp t v inte piverkar wlr
f6reningens ansvarsomride; dock hade Per Christiansson tagit

\-/ upp frigan om de 10.000 kr/fastighet som vid exploateringen av
G1r11er6d overlimnats till kommunen for vissa itgirder som innu
inte f6rverkligats representant for konununen lovade att
utreda detta.

s 1028 Anslrorsr An eooo

Utkastet till kallelse med tillh6rande bilagor f6r irsm6tet
diskuterades och fastlades efter vissa justerinelar. Bl a
biliggs av US upprittad trUnderhiJ-Isp1an'r.



GYLLERODS sAI'IFALLI GHE TSFONNHTHC sid 2 (2',

Kallelsen delas ut av fB i alla brevlidor. Dessutom slnds den
av TK titl alla "utsocknes" boende.

TK upprittar blankett f6r r6stlingd till irsm6tet och NR
bevakar wid motet att den blj.r ifylld.

M611e 2OOO-O2-29

---ffi
/sryrlstyS/

^4
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Protokoll 3/2OOO f6rt vid sammantride med f6reningens styrelse

Tid: 2000-05-17 kt 19.00
Plats: Hos Ulf Strandmark

Nirvarande: U1f Strandmark (US)
Torbj6rn Kjill (TK)
Nils Romander (NR)
Inger Bring (IB)

s Lo29 ronecAENou PRoroKoLL

Protokoll frin sammantridet 2OOO-O2-27 lades ti11 handlingarna
utan vidare kommentarer.

S LO29 FORMERNA FOR DAGENS SAI"I}4ANTRADE

Vid irsstAmman framf6rdes i samband med tacket till styrelsen
en uppmaning till denna att pA f6reningens bekostnad intaga en
miltid pi nigon av byns krogar.

Dagens sammantride inleddes och avslutades dirf6r hos US som
aven bj6d pi f6rfriskningar och diremellan intogs en miltid pi
Restaurant Intim.

S 1o3l- AreAnosn ur{DER i\RET

Nirmast beslots att
- be Mats Str6mgrren utreda frigan om hur f6reningen b6r stAlla

g_ig till brerrbandstekniken samt om vir anliggning har
teknisk kapacitet f6r eventuell anslutning av de sju
planerade villorna bortom Sillgrind 8,
lita plantera nya pilar dir de ildre d6tt pA ett par av
torgen samt

- anskaffa binkar att placeras pi vissa torg i trermadssyfte
och f6r att f6rhindra felaktig bilparkering.

S LO32 NJ\STA MOTE

Beslots att hilla nista styrelsem6te pi sensonunaren och di hos
IB.

L7

/ w:.l-s:uy6 /
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Protokoll 4/2OOO f6rt vid sammantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

Nirvarande:

2000-08-19 kt 19.00
Hos Inger Bri-ng

Ulf Strandmark (US)
Nils Romander (NR)
Inger Bring (IB)

S 1033 T'oNSGAENON PROTOKOLL

Protokoll frin sammantridet 2000-05-17 lades ti11 handlingarna
utan vidare kommentarer.

ltt
S LVA I(ASSORENS RAPPORT

I

Kass6rens resultat- och balansrapporter per 2OOO-O7-23
presenterades av US. De visade aLt f6reningens ekonomi ir i god
balans. Rapporterna lades till handlingarna.

S 1035 SKOTSEI"AVTALET MED HAMNFORENINGEN

Sk6tseln enligt avtalet har hittills utfallit tiIl belitenhet
med undantag f6r ogris vid Hiven, kvarliggande pilkvistar och
viss kompletteringsmilning. Styrelsen anser f n att f6rslag om
avtalsf6rlingning f6r ir 2001 bor kunna f6religgas kommande
Srsstimma.

S 1035 I(ABEI"ANTENNANLAGGNINGEN

US anmilde att Christer Nilsson t v tar 6ver sk6tselansvaret
efter Mats Str6mgren som avflyttat. Besl6ts att arrvisa inkomna
erbjudanden om nya utbud. US anmilde att Eksj6hus tagit kontakt
f6r ev anslutning av de nytillkonunande fastigheterna bortom
Sillgrind 8. Styrelsen bed6mde att detta skulle kunna bli till
ekonomisk f6rdel f6r f6reningen.

s 1037 Gil\NDER, TORG OCH P-P],ATS

Konstaterades att frSgan om att f6rhindra parkering framf6r
brevlAdorna fir vara en sak f6r ber6rd fastighetsigare. US itog
sig att kontakta vdgforeningen om iterplantering av vissa
pilar. US Stog sig ocksi att kontakta kommunen om upprensning
av P-platsen vid Hiven.

S 1038 PRO.JEKT GRANNSAI{/ERKAN

US informerade om projektet. Besl6ts att t v inte vidtaga nigon
Atgird.



GYLLERoDS SA}'IF.I\LLI GHE TS FoRENING

S 1039 E\/ GEMENSAIVI VARSTAOXTHE

sid 2 (21

Besl6ts att diskutera frigan vidare och att ev hinskjuta den
till irsstimman.

s 1o4o 6vnrc'e FRAGoR

Diskuterades indrade former och tid f6r irsstimman i syfte att
fi fler medlemmar att nirvara. Besl6ts att diskutera frigan
vidare vid kommande styrelsem6te.

S 1041 NASTA MOTE

Inget beslut fattades om tid f6r nista styrelsem6te.

M611e 209\08-16

.A:d*'-Z
/ gyILsty6 /

Strandmark
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Rlikenskapsaret boryar: 00-0 I -0 I

Kont<-r 'fext

Resultatrapport

Uppstallning enli$ BFL
Prelimintir

Datum: 000101-000723

Perioden Ack

Sida l

Utskrivet: 00-0'7 -23 20.45

Senaste vernr:36

Budget Av Y,t

Intiil<ter

Klass 30

i0l0 Medlemsavgifter
S:a Klass 30

106 500,00
r 06 500,00

106 500,00
106 500,00

109 500,00
r09 500,00

106 500,00

-35 581,00
0"00

-35 s8l .00

106 500,00

-3s 581 ,00
0,00

-35 581.00

r09 500,00S a lntiikter

Drrekta kostnader

4000 Marksk0tsel
400 I Material snickeriarbeten

S.a l)irekta kostnader

-50 000,00 29

-5 000,00 100

-5s 000.00 35

llruttovinst

Orr-iga kostnader
(i010 l,okalhyra
6050 El
tr I00 Antennskotsel
iy I {)4 VisningsrAtt CNN
6105 VisningsrAttEurosPort
tr 106 Visningsriitt Discovery
6109 VisningsrAtt CoPYswede

6l l0 STlM-avgifter
6l I I Visningsrtitt Kanal 5

('500 Kont.mat. kopiertng
6600 Reparation av maskiner
(\79( ) Ovr lriimmande tjlinster

6850 I'or1o

I 11 | Representatton

1 ll ,1 iiepr.gAvor
7l l0 l"orsAkringar
7610'l'idnrngar litteratur

S.a Ovriga kostnader

-400,00 6l
-3 500,00 57

-25 000.00 100

-5 412,00 42

-8 544,00 42

-5 412.00 42

-7 800,00 100

i I 3.00 100

- 199.00 0

-6 000,00 13

- l 000,00 100

0.00 -999

- I 000.00 40

0.00 -999
-400,00 l0t)

-1 400.00 -10
- l 200,00 61

-67 900.00 13

70 919,00

- l 30,00
-r 499,00

0,00
-3 192,00

-4 984,00
-3 t92,00

0.00
0.00

- I 99,00
-1616,00

0,00
-86,00

-600,00
- I 075,00

0,00
-l 541,00

-390,00
- l8 504,00

70 919,00

- 130.00

-r 499,00
0,00

-3 192,00

-4 984,00
-3 192.00

0,00
0.00

- 199,00
-1 6r6,00

0,00
-86,00

-600,00
- I 075,00

0,00
-r 54r,00

-390,00
- l8 504,00

54 500,00 lt)

liesLrl tat t-ore avskrivningar 52 415,00 52 4 r 5,00 - 13 400,0t) 491

ILcsu ltat cfter avsl<r'ivnin gar

F rnansiella inttikter
ti020 Ranteintiikter

S a l'inansiella intiikter

l"inansiella kostnader
sl70 Bank- & pg-avgifter

S a Finansiella kostnader

52 415,00

0,00
0,00

-s95,00
-595,00

52 415.00

0,00
0,00

-595,00
-595,00

- l3 400.00 49 r

l()0.t)t) - 100

r 00,00 - 100

0.00 -999

0.00 -999

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader 5 r 820,00 s r 820.00 -13 300.00 49t)

U.csultat fore bokslutsdispositioner och skatt 5I 820,00 5l 820.00 - 13 300.00 490

Resultat 1'ore skatt 5 r t320,00 5l 820.00 - 13 300.00 490

Nettoresultat 5l 820,00 5l 820,00 -t 3 3u0,00 190



(ivllerdds Samf6llighetsforening

llakenskapsaret borjar: 00-0 I -0 I

Balansrapport

Uppstallning enligt BFL
Preliminiir

Datum: 000101-000723

Ing balans

Sida l

Utskrivet: 00-07 -23 Z0 21

Senaste vemr:36

lJtg balans
Konto Text

1'ILI-GANGAR

OmsZittningstillgangar I

1020 Postgro
1050 Sparbankskonto

S a Omsiittningstillgangar I

S:A TILLGANGAR

30 575,1 I

55 569.12
86144.23

86144.23

4s 837,00
0,00

45 837.00

45 837.00

16 4l2,ll
55 569,t2

l3 l 981 ,23

I 3 l 981.23

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder

Korfristiga skulder

2:130 UppluPnaRFV-avgifter
2390 Interimsskuider

2510 Kiillskatter
S : a Korfristiga skulder

S:a Skulder

h,get kaPrtal

2991 EBet kapital
S:a Eget kaPital

S A SKULDER OCH EGET KAPITAI

-930,00
-4 218,00

-994,00
-6 142,00

-6142,00

-80 002,23
-80 002,23

-86144,23

930,00
4 059,00

994,00
5 983,00

5 983,00

0.00
0,00

5 983,00

0,00
- 159,00

0,00
- 159,00

- 159,00

-80 002,23
-80 002,23

-80 l6l.23

I]EIi.AKNA'I RESULTAT 0.00 5l 820,00 5l 820,00
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ProLokoll 5/2OOO f6rt vid sanunantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

2000-10-26 kl 19.00
Hos Ulf Strandmark

Kass6rens resultat- och balansrapporter per 2000-LO-23
presenterades av US. De visade att f6reningens ekonomi ir i god\/ balans. Rapporterna lades till handlingarna.

S LO44 SKOTSEI"AVTALET MED HAMNFORENINGEN

Nirvarande: Ulf Strandmark (US)
NiIs Romander (NR)
Inger Bring (IB)

s Lo42 r'onueAgNpg PRoToKoLL

Protokoll frin sammantridet 2000-08-19 lades tiII handlingarna
utan vidare kommentarer.

S 1043 I(ASSORENS RAPPORT

Nu gillande sk6tselavtal har 6msesidigt sagts upp f6r ev
omf6rhandling inf6r nista ir. Sk6tseln har hittills i stort
utfallit tiIl belitenhet men blivit a1lt dyrare. Styrelsen
enades dirf6r om att s6ka alternativa l6sningar.

US itog sig att i ett informationsblad tiIl medlemmarna bl a
efterh6ra om nigon ir intresserad av att itaga sig viss sk6tsel
eller har f6rslag pA annan l6sning.

S 1045 ASFAITERINGEN

Pi nlgra stillen samlas vatten vid regn och pi ett stille har
troligen tridr6tter b6rjat h6ja asfalten.

US itog sig att kontakta entrepren6ren f6r ev reklamation
v hirom.

S 1046 NYPI.ANTERING AV TRAD PA TONE

Vdgf6reningen/ som ansvarar for torgen och t'6arnar', vill inte
nlplantera pilar eftersom de ger lAnga skadeg6rande r6tter.

US itog sig att kontakta Vigf6reningen med f6rslag att istillet
plantera hagLorns- eller oxeltrid.



GYLLERODS SAT{FALLIGHE TSFORENING sid 2 (3)

S LO47 S.JUKA AII4AR

US informerade om att ytterligare sjuka almar kommer att fillas
framf6r Sillgrind mot f d banvallen och utan kostnad f6r
f6reningen.

S 1048 I(ABEL-W-NATET

US informerade om att Eksj6hus f6rberett inkoppling till
foreningens nit av de nio nya fastigheterna bortom Sillgrind 8
men att detta kriwer indring i f6reningens anliggningsbeslut.
Dessutom b6r utredas hur mycket Eksj6hus b6r betala f6r

\-/ anslutningen. Frigan ir ocksi i vilken omfattning de nio
fastigheterna b6r ingi i vir f6rening.

Besl6ts att US
i samrid med LITAS AB f6rs6ker fi fram ett virde pa

f6reningiens anliggning att liggas till grund f6r f6rhandling
med Eksj6hus,
- vid f6rhandlingen med Eksj6hus f6rutsitter att de nio
fastigheterna ocksi blir fullvirdiga medlemmar i hela
samfilligheten samt

f6rbereder f6r ev indring av anliggningsbeslutet.

Besl6ts ocksi att t v inte beakta nyinkomna erbjudanden om fler
tv-kanaler.

s 1049 eirsrpanr<sRTNcEN vrD r{AvEN

Visserligen vilar ansvaret for parkeringen pi kommunen men
flera klagomil har kommit till styrelsen.

Besl6ts dirf6r att US i informationsbladet ocksi skulle vddja
till medlemmarna att respektera gillande parkerings-
bestimmelser.

\1 s 1o5o AnsMdrur

Besl6ts att irsm6tet i mars 2OOt om m6jligt skall hillas pi
Molletridgirden och att da bl a besluta om stadgeindring
avseende
- indrad tid f6r irsm6tena till juni di flera medlemmar
f6rvdntas kunna nirvara
- de ev nio nytillkommande fastigheterna.

s 1051 ovnrea FRAGoR

Besl6ts att arrvisa Byf6reningens propi om att vAr f6rening
skulle bidraga till kostnaden f6r reparation av lilla bryggan
vid Figelviken.
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S LO52 NASTA MOTE

Besl6ts att hilla nista styrelsemote i

sid 3 (3)

mitten av januari 2OOL.

/ qyIIsty520A0 /



Gyllerods Samf;illighetsforening

Riikenskapsriret borj ar: 00-0 I -0 I

Konto Text

Resultatrapport

Uppstiillning enligt BFL
Prehmineir

Datum: 000101-00101I

Ack

Sida:2

Utskrivet: 00-10-23 04:05

Senaste vemr'.42

Budget Av %

Intiikter

Klass 30

3010 Medlemsavgifter
S:a Klass 30

109 500,00
109 500,00

109 500,00
109 500,00

0
0

S:a Intiikter

Direkta kostnader
4000 Markskotsel
4001 Matenalsnickeriarbeten

S:a Direkla kostnader

109 500,00

-55 900,00
0,00

-55 900,00

109 500,00

-50 000,00 -12
-5 000,00 100

-55 000,00 -2

Bruttovinst

Owiga kosbrader

6010 Lokalhlra
6050 El
6100 Antennskcitsel
6104 Visningsratt CNN
6105 VisningsriittEurosport
6106 VisningsrdttDiscovery
6109 Visnurgsratt Copyswede
6110 STlM-avgifter
611 I Vismngsratt Kanal 5

6500 Kont.mat. kopiering
6600 Reparation av maskiner
6790 Ow frlimmande tjZinster

6850 Porto
1\71 Representation
7174 Repr.givor
1310 ForsZikringar
1670 Tidningar litteratur

S:a Owisa kostnader

53 600,00

- 130,00

-2 531,00
0,00

-4 560,00
-7 120,00
-4 560,00
-3 900,00

0,00
-199,00

-l 616,00
-775,00

-86,00
-600,00

-l 075,00
0,00

-1 541,00
-390,00

-29 083,00

54 500,00 -2

-400,00 61
-3 500,00 28

-25 000,00 100
-5 472,00 11

-8 544,00 11

-5 472,00 t7
-7 800,00 s0

-5 I 3,00 100
- 199,00 0

-6 000,00 13

-l 000,00 22
0,00 -999

-1 000,00 40
0,00 -999

-400,00 100
-l 400,00 -10
-l 200,00 67

-67 900,00 57

Resultat fdre avskrirmingar 24 5t7,00 -13 400,00 283

Resultat efter avskrivningar

Finansiella rntzikter

8020 Riinteintiikter
S : a Finansiella intiikter

Finansiella kostnader
8170 Bank- & pg-avgifter

S:a Finansiella kostnader

24 s17,00

0,00
0,00

-595,00
-595,00

-13 400,00 283

100,00 -100
100,00 -100

0,00 -999

0,00 -999

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader t? ott nn -13 300,00

Resultat fdre bokslutsdispositioner och skatt 23 922.00 -13 300,00

Resultat fore skatt 23 922.00 -13 300.00 280

Nettoresultat 23 922.00 -13 300,00 280



Gyllerods Samfalli ghetsforening

RtikenskapsAret borjar: 00-0 l -0 I

Konto Text

Balansrapport

Uppstallning enligt BFL
PreliminAr

Dahrm: 000101-00101I

Ing balans Perioden

Sida:l
Utskrivet: 00-10-23 04:05

Senaste vernr:42

Utg balans

TILLGANGAR

Oms6ttningstiflgnngar I

l02O Postgiro
1050 Sparbankskonto

S:a Oms[ttningstillgnngar I

S:ATILLGANGAR

30 575,1 I
55 569,12
86 t44,23

86144,23

t7 939,00
0,00

l7 939,00

l7 939,00

48 514,1I
55 569,12

104 083,23

104 083,23

SKULDBR OCH EGET KAPITAL

Skulder

Kor6istiga skulder
2330 UpplupnaMV-avgifter
2390 Interimsskulder
2510 K6llskatter

S:a Kor&istiga skulder

S:a Skulder

Eget kapital
2991 Eget kapital

S:a Eget kapital

S:A SKULDER OCHEGET KAPITAL

-930,00
-4 2 18,00

-994,00
-6 t42,OO

-6142,00

-80 002,23
-80 002,23

-86144.23

930,00
4 059,00

994,00
5 983,00

5 983,00

0,00
0,00

5 983,00

0,00
- 159,00

0,00
-159,00

-159,00

-80 002,23
-80 002,23

-80 161,23

BERAKNAT RESULTAT 0,00 23 92290 23 922,00
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Ot,'7
sid 1 (21

Protokoll L/2OOL f6rt wid sanunantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

Nirvarande:

2001-01-31 kl 19.00
Hos Ulf Strandmark

Ulf Strandmark (US)
Torbj6rn Kjalf (TK)
Nils Romander (NR)
Inger Bring (IB)

s 1053 ronneAsNps PRoroKoLL

Sedan US informerat om sina itgirder enligt Staganden i
f6regiende protokoll frin sammantridet 2OOO-LO-26 lades detta
till handlingarna utan vidare kommentarer.

S 1054 IGSSORENS RAPPORT

TK presenterade resultatrikning f6r ir 2000 och balansrikning
per 2000-L2-3L, vilka visade att f6reningens ekonomi ir i god
balans.

Utkast tilt budget f6r ir 2OOL diskuterades. Reviderat utkast
tages av TK fram till nista sammantride.

En extrafaktura frin Hamnf6reningren A kr 675:- diskuterades,
varefter besl6ts att den skulle betalas.

S 1055 NYTT SKOTSEI,AVTAL

Efter diskussion besl6ts att om m6jligt fi in fler anbud inf6r
nista sammantride, vilket US itog sig.

S 1055 NYA MEDLEMLIAR I FORENINGEN

US informerade om hittills vidtagna Stgirder i frigan om
eventuell anslutning till f6reningen av de nio nya
fastigheterna bortom Sillgrind 8 och itog sig att fortsitta
f6rhandlingarna med Eksj6hus.

S 1057 I(ABEL-1V-ANLAGGNINGEN

US informerade om hittills f6rda diskussioner med LITAS AII m fl
och iLog sig fortsatta sonderingar i frigan om kabel-W-
anliggningens sk6tsel och om framtida m6jligheter vad 16r t ex
bredband.
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s 1o5B Ansuorur

F6reningens irsm6te, som fastlagts till 2OOL-O3-27, hills i
Molle Stationshus, som bokats av TK eftersom M6lletridgirden ir
stingd. Dess program fastliggs vid nista styrelsesammantride.

s 1059 ovnrea FRAGoR

Fastighetsigaren till Sillgrind 41 har begirt byggnadslov f6r
uppf6rande av 2 m h6gt plank bl a i grinsen mot samfilli.ghetens
mark.

Beslots att US l5ter meddela att samfilligheten inte har nigot
att erinra hiremot.

S 1060 NASTA MOTE

Besl6ts att hilla nista styrelsem6te 2001-02-28 kl 19.00 hos
us.

M611e 2
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sid 1 (21

Protokoll 2/2OOL fort vid sanunantride med f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

200L-o2-28 kr 19.00
Hos UIf Strandmark

Nirvarande: UIf Strandmark (US)
Nils Romander (NR)
Inger Bring (IB)
Lena Strandmark (LS) adj f6r S 1066

S 1061 T'oNEGAENPE PROTOKOLL
Protokoll frin sammantridet 2OOL-01-31 lades til1 handlingarna
utan vidare kommentarer.

S 1062 KASSORENS RAPPORT
I kass6rens frinvaro itoq sig US att be denne ta fram ett
reviderat och balanserat f6rslagr att f6religgas irsm6tet.

v s 1063 NYTT sKorsur,AvrAr MM
Anbud pi sk6tsel av f6reningens gr6nornriden och gingvigar f6r
2OOL hade inkommit frin

S. Lindells Markarbeten AB i Ekeby
- H. Persson Fastighet & Ventilation Service i Helsingborg
- Kullabygdens Vapen & Laddtjinst (Lennart Svensson) i M611e

Efter pr6wning aw anbuden besl6ts att antaga budet frin Vapen &

Laddtjinst s5som varande det f6r f6reningen f6rminligaste. US
Stog sig att meddela anbudsgivarna. Anbuden biligges detta
protokolls original.

US informerade om sitt och NR:s m6te med representanter f6r
H6ganis kommun 2OOL-O2-27 r6rande uppsnyggning av omridet vid

\-/ HAven, parkeringsplatsen dir och den trekantiga grisytan s6der
om P-platsen. Enli-gt kommunen iligger det M61le Hamnf6rening
att pi kommunens uppdrag skota omridet. Detta skulle konununen
erinra Hamnf6reningen om samt vidtaga itgirder vad 16r de
upplagda bitarna och lingtidsuppstill-da fordonen.

Mot bakgrund av detta besl6t styrelsen att iterkriva det belopp
om kr L.2682- som f6reninqen utbetalat, till Hamnf6reningen f6r
grisklippning aw nimnda trekant under ir 2000.

Beslots att anskaffa grus f6r komplettering vid lekplatsen och
att vidtaga underhillsitgirder pi lekanordningarna.

S 1064 EV NYA MEDLEMMAR
US informerade om sina kontakter med Eksj6hus/ som innu i-nte
givit klara besked.

Besl6ts f6resli stinunan att styrelsen fir i uppdrag att fatta
beslut om ev. full anslutning tiII samfilligheten av de nio

,/
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nytillkommande fastigheterna utefter Sillgrind och till en
anslutningsavgift om cirka kr 5.000:-/fastighet samt att
vidtaga itgirder f6r indring aw f6reningens anliggningsbeslut
med anledning hirav.

S 1065 I(ABEL-W-ANI.AGGNINGEN/BREDBAND
US informerade om sina kontakter med LITAS och om den innu
ol6sta frigan om ersittare f6r Mats Str6mgren Som ansvarig f6r
fi/-anliggningen. Ingrvar Lindgren frin LITAS har itagit sig att
vid irsstimman informera om framtida lV- och bredbandsteknik-
m6jligheter.

Svensk Programagrentur (SPA) har meddelat att 1V3 och Kanal 5
avgiftsbeligges fr o m 2001-04-01. Besl6ts att justera
budgetforslaget f6r 2001 med anledning hirav, men att i 6vrigt
t v inte f6resli stimman indringar i kanalutbudet.

Havsbandet.net ekonornisk f6rening har erbjudit medlemskap f6r
ADSl-bredbandsinkoppling via telestation. Besl6ts att t v inte
vidtaga nigon itgird. Erbjudandet liggs till f6reningens
handlingar.

S 1066 PI"ANERING A\/ ANSMOISI
Av US upprittade utkast f6r irsmotet 2OOL-O3-27 avseende
- kallelse,

s tyrel sens verksamhetsberittel se,
- f6rnyelse- och underhillsplan f6r 2001-2005 samt
- indring av tidpunkt for den irliga stimman godtogs utan
erinran.

IB Stog sig att senast 2001-03-12 dela ut kallelsen i a1las
brevlidor.

Besl6ts att LS anskaffar 3 st r:-kg kaffepaket, koppar mm och
br6d f6r irsm6tet. 1 st kaffepaket tilldelas NR, IB och LS
vardera for kokning av kaffe f6r tvi termosar.

S LO67 NJ\STA MOTE
Inget styrelsem6te inplaneras t v f6re irsm6tet.

Nils Romander

M611e 2

Strandmark

/ gyLLsty220OL /
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Protokoll 3/2OOLcyLr,ERODs sar'rFirr.r.regs rsE dRENrNe

Protokoll fort vid sanrn3n!3ide med f6reningens styrelse

Tid:
PLats:

NArrarande:
Ordf6randen:

200L-03-27
Mo].le stationshus

Ulf Stran.l-ark
Torbj6rn Kjall (avgAende kassor)
Nils Ronander
Lennie .Tansson
Ingrer Bring

S 1068 KONSTITUERING

Ul-f Stranrlnark hAlsade Lennie r7ansson vilkonmen in i styrelsen, som dArefter
konstituerade sig silunda:
Arsnotet 2OOL-O3-27 har utsett Ulf Strandnark tilL ordforande (omval).
Styrelsen utsSg Lennie ,Jansson ti11 kass6r (nWal)
Styrelsen utsig Nils Romander till sekreterare (onval) srntidigt son
skrivhjlilp skal-l or&ras, bI a genom Lennie rlansson.

S 1069 FIRIiIATECKNING MM

Styrelsen besl6t att foreningens firma skall tecknas, f6rutom av styrelsen
som s5dan, av UJ-f Strandoark oeh Nils RomanCer i forening.

Styrelsen besl6t att foreningens ba.nkkonto och postgirokonto ska1l tecknas
av Ulf Stranr{mark ensam e]-ler Lennie .Tansson ens€rm.

s 1070 ovnrer

Overenskoms att den av ArsEtS'n'nan 2OOL-03-27 (5975) beslutade middagen f6r
styrelseledam6terna skull-a avnjutas kv511en den 15 naj 2001 pA Hotel
KuJ-1aberg.

Vid protokollet, Mol1e 2OOL-O3-27 z
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Protokoll fort vid sann€mtride med f6reningens

sid 1/1
Protoko1L 4l2OOL

styrelse

Tid:
Plats:

2001-05-16
Hos Inger Bring

NAr rarande:
Ordf6randen: Ul-f Stranrlnark (US)

NiIs Rouander (l[R)
Lennie ilansson (L,J)
Inger Bring (IB)

S 1071 FORMERI{A FOR DAGENS SAT.'MANTRADE

Dagens gann3ntr6ide Sgde run hos IB som bjod pA forfriskningar inf6r den
niddag sou arets f6reningsEtArnna beviljat styrelseledamoterna att Atnjuta
och som skuJ-J.e intas pA Hotell KuJ.l.aberg sedan sanmsnt3idet avslutats.

S 1072 FOREGAENDE PROTOKOLL

Protokoll frin sammantradena 2OOL-O2-28 och -03-27 lades tiJ.I handlingarna
utan vidare konmentarer.

s 1073 FIRMATECKNTNG

En1igt S 1073 i protokol1 nr 3/2OOL ifylldes blankett till postgirot
angAende Lrf Eom ny kassor. Den undertecknades av US och NR och insands av
L,t.

s 1074 W-UTBrrDEr

US infomerade om frAn Telenor 6versinda 4 st avtalsf6rslag avseende CNN,
Discovery och Eurosport. Tre av avtalen avser gratisutlSning av digital
mottagare plus bidrag om kr 1.450:- tiII installationen som enJ.igt Litas
koroner att kosta 4. 000: -.

Beslots att US skriver pA avtalen.

s 1075 0vnrea FRAGoR

US meddelade att Eksj6hus Snnu inte besvarat styrelsens forslag om
anslutning tiII f6reningen av de nio nytillkonmande fastigheterna utned
SiIJ-grAnd.

Pa IB forfrigan enades styrelsen om att de fastigheter inom Gyller6dsomrAdet
viJ.ka inte 5r ansluta tilJ. foreningen skulle erbjudas intrAde pA lika
viJ-J-kor som Eksjohus.

S 10?6 NASTA M6TE

Beslots att hiJ.J-a nasta styrelsem6te pA sensommaren.

Santidigt besJ.6ts att lAta s=mmantridesJ.okalen i fortsittningen cirkulera
melJ.an styreJ.seJ-edam6terna i or&ring US, IB, NR, L'J ned b6rjan hos NR.

Vid protokol.let, M61l-e 2001-05-16:

u].f
"**4
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GYLLERODS SAIIFjITLTGHETSFORENING protokolL 5/2OO:.

Protokoll fort vid s:mm31t3ide ned foreningens styrelse

Tid: 2OOL-O8-23
P].ats: Hos Nils Romander

NArvarande:
Ordf6randen: U].f Stran.{trark (US)

Nils Ronander (NR)
Lennie Jansson (L,J)
Inger Bring (IB)

S 1077 FOREGAE}qDE PROTOKOLL

Protokoll f3in EamnantrAdena 2001-05-16 lades tilI handlingarna utan vidare
kommentarer,

S 1078 I(ASSORENS RAPPORT

LJ anmAlde att det ekonomiska J-Sget fn d.r gott och att alla nu erJ.agt sin
rnedJ-emsavgift for 2001.

v Beslots att infor nAsta 5rs inbetalningar anmoda de ut1andsboende att sjAlva
stA for inbetalningsavgiften.

Besl6ts att anEluta foreningen till utJcetalningar via internet om desE
avikostnader berAknas 6verstiga kr 4OO.-/Lr

S 1079 W-KANALERNA

L,J redogjorde for nuvarande kanalutbud i f6reningens antennanliiggming och
kostnaderna h5rfor.

Pa L,t forslag beslots att gora en enkit bland medlemmarna om deras tV-
tittande och om biJ-dkvalit6n. LrI itog sig att utfo:ma enkiten octr att
redovisa resuJ.tatet vid nista styrelsemote. IB Atog sig att dela ut enk6'ten
i a]-la brevlAdor och L,f att dessuton sdnda den tiII aI]-a icke fastboende.

Beslots att lSta LfTAS kontrollera antenn-anl6ggningens funktion.

v Nytt avtal med Kanal 5 undertecknades av US och NR.

S 1O8O SKOTSEI"AVTAI,ET

Styrelsen konstaterade att sk6tsel-avtalet med Lennart Svensson fungerar till
\-/ fuLl belAtenhet.

Beslots att US tillskriver Molle Vigforening for att pAtala dess bristande
skotsel av torg och oar inom Gyllerod samt av stens6ttningen pA Htvens bAda
sidor.

S 1081 EV. NYA MEDLEM}fAR I FORENINGEN

US infornerade om att Eksjohus pga tr6g f6rsiljning av nybyggrnation vid
SillgrAnd Annu inte visat sig berett att teckna avtal om anslutning av
fastigheterna tiIl vAr forening.

US meddel-ade ocksi att Sgarna till fastigheterna SillgrAnd t9, 27 och 29
tackat nej till motsvarande ansJ-utning av sina fastigheter.



sid 2/2
S 1082 SyNpUNKTER RORANDE omAouw uirnuesr utawr6n eyr,r,rn6o

US informerade on MoJ.le Byforening's senaste mote d5.r redogorelse bJ.a
lAmnades orn uppbyggnad av "Vita b1m" och om ev. fotboJ-J-spJ.an pi f.d.
banvallen. Frigorna ror visserligen omrAden utanfor styrelsens
ansvarsuppgifter men ber6r i mycket stor utstrAckning GyJ.lerod varfor
styrelsen beslot att uppdra At US att tillskriva HoganAs konmun for att
pAtala hur angelAget det Ar for foreningens medlernnar att nuvarande gang-
och cykelvAg frin vir v6Etra utfart mot och 6ver f.d. banvallen tiJ-l Vi.stra
Bangatan bibehAJ-J-s och att nuvarande grusvig frin sarna utfart och till
stationsplanen asfalteras i sa:nband med att den forses ned gatubelysning.

s 1083 OVRTGA FRAGOR

Uppdrogs at US att till nAsta styrelsemote upprAtta forslag ti]-J-
stadgeAndring syftande tiJ-l Sndrad tid for f6reningens i3ss!imn3.

IB f6resJ-og att nAgon form av sankvin skutle ordnas for f6reningens
medlennar pA den s.k. Groningen nista sonmar. NR pAtalade de organisatoriska
problemen hi.rmed och att det inte ingick i styrelsens ansvarsuppgifter.
Styrelsen besl6t dock att hAnskjuta frAgan tilI Arsst6:nman.

I detta sammanhang diskuterades huruvida regler borde upprittas f6r
utnyttjande av Groningen. Beslots att hAnEkjuta Sven denna frAga till
irsstimrnan.

S 1084 NASTA M6TE

Besl6ts att hAlla nasta styrelsemote hos LJ den 2OOL-LO-24 kJ.. 19.00.

Justeras:
UIf Strandmark
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Protokoll 6/200tGYLLERODS SAMFJ\TLTGHETSFORENING

Protokoll fort vid sanmantride med foreningens styreLse

Tid:
Plats:

2001-10-25
Hos Lennie rTansson

NArvarande:
Ordforanden: UIf Strandmark

Nils Ronander
Lennie Jansson

s 1085 ToneGAENDE PROTOKOLL

Protokoll f3!11 s=mmantrAdena
kommentarer.

S 1086 I(ASSORENS RAPPORT

(us)
(NR)

(L,t)

2OOL-O8-23 lades tiJ.J. handlingarna utan vidare

L,f anmilde att det finns ca 140.000 kr i J-ikvida medel och att endast nigra
inte si stora fakturor Annu vAntas avseende innevarande Ar.

Aberopade beslut enligt S 1078 anm6'J-de L,f att han inte ansAg det fn vara
ekonomiskt f6rdelaktigt ned utbetal-ningar via Internet.

Beslot att vid nAsta sa'n'nantrAde ta st6llning tilt frigan om ev. h6jning av
Arsavgiften bI.a. pga. 6kade kostnader f6r Br-kanaler.

S 1087 W-KANAI,ERNA

L,J informerade om resultatet av genomf6rd enkit on medlemmarnas T\t-tittande.
Tyv6rr hade endast ca hAlften svarat. Av dessa svar framgick att det
nuvarande utlcudet av S/-kanaler i stort vAI motsvarar tittarnas behov. Bif.
Bild iskAdliggor detta grafiskt. NAgra 6nskade fJ-er kanaler. - i--vissa faJ.J- i
u'tbyte mot befintli€a. NAgra klagade pA bitdkvalit6n, viJ-ket enellertid
torde hAnf6ras till forhillanden i ber6rd fastighet och inte anJ-Aggningens.

BesJ.ots att ta upp frigan on antalet Sr-kanal-er vid Arsmo|uet- 2002.

S 1088 VAGFORENINGENS A}TSVAR

US informerade om att M6Ile VAgforening endast genom tfn-s:ntal fri.n Gosta
Carlberg besvarat US brev 2001-08-02 angAende forenin€tens ansvar inon
Gyllerod. US har dArfor efter syn pA platsen liffs:nm6ns ned Carlberg
utformat en skriftlig overenskomnelse 2001-09-19, vilken CarJ.berg bekrAftat
muntligen och som hir bifogas.

s 1089 BESKED rnAN XOr.'}Atx{EN

Kommunens Tekniska f6rvaltning har i brev 2001-10-11 bekrAftat att gingrv5gen
frin Gyllerod utmed fd banvallen till fd stationshuset komner att asfalteras
och att gingvAgen tvArs over banva3-J-en ti1l VAstra Bangatan kommer att
bevaras. Brevet J-iirggs tiJ.J. handlingarna.

s 1o9o orm.ree FRAGoR

Uppdrogs at US att utarbeta forslag tilI informationsbJ-ad tiII nedJ-enmarna
om bl.a IV-enk6.ten och gAngbanorna pA fd banvallen Eamt on 1Aget vad det
g6.ller ev. nya medlemmar i vAr forening.

US Atog sig att ta upp frAgan om forening'ens sn6slunga med Lennart Svensson.

Med Sndring av beslut enligt S 1053 beslots att inte Aterkriva Hamnf6rening
for debitering av grisklippning av trekantiga gr6sytan soder orn P-pJ-atsen
vid HAven.



Pa US utlagt uppdrag om forslag tiII stadge6.ndring
styrel sesann4lltid'dg .

Besl6ts att hAlla nasta Arsn6te 2OO2-O3-27 i Mol1e
at NR att pre1iminirboka J-okal-en.

sj.d 2/2
redovisas vid nista

fd stationshus. Uppdrags

s 1091 NASre MOTS

Beslots att hilla nAsta styreLsenote hos US den 2OO2-OL-22 kL. 19.00.

Vid protokollet, MoJ.le 2001-10-25:

( -'t
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sid L/2

Protokoll L/2OO2' cyr.r.ng6pg sar"rrirr,r.regprsr6nnNrNe

ProtokolL f6rt vid samnantrade med foreningens styrelse

Tid: 2OO2-OL-22
Plats: Hos U]-f Stranrtnark

Nd.rvarande:
Ordforanden: ULf Stran.{-ark (US)

Ni]-s Romander (NR)
Lennie ilansson (L,t)
Inger Bring (IB)

S 1092 E'oREGAENDE PROTOKOLL

\ Protokoll f3i11 s:nmantridena 2OOL-LO-25 lades til-1 handlingarna utan vidarev koronentarer.

S 1093 KASSORENS R,APPORT

LJ redogjorde f6r det preliminira ekonomiska ]-6get per 2OOL-L2-31 vilket
v tyder pi ett overskott for 2001 om ca. 2O.OOO kr och ett eget kaptita1 om

cirka 130.000 kr. Det visade ocksi att kostnaderna for T\t-kanalernas
visningsr6tter okat under iret och beriknas uppgA ti].]. 45.000 kr f6r 2OO2.

2001 irs slutliga rikenskaper LAnnar LrI 6ver tiII revisonl en av de narmaste
dagarna.

S 1094 FORSI,AG TILL STADGEJ\NDRINGAR

US redogjorde for erforderliga Andringar av stadgarna om rAkenskapsAret
indras til-l att omfatta tiden l april - 31 mars ned ArsstAnma senast underjuni minad. Se bilaga.
Efter diskussion beslots att f6relAgga Arets stinma Andringsforslaget nen
anmiJ-a att styrelsen forordar of6rAndrade stadgar.

S 1095 PI.ANERING AV ARETS STJ\MIIA

v NR anmAlde att lokal i.r bokad i Molle station til]. en kostnad on 250 kr.
Beslots att
- US upprittar verksa.mhetsberd,ttelsen for 2001 och forslag ti11
underhAllsplan f6r 2002-2006 att bilAggas kalJ-eJ.sen.

\-/ - IB delar ut kallelsen i alla brevlAdor och att LrT dessutom s5'nder den till
alla ttutsocknestt boende.
- LJ informerar stimm6n om r/-utbudet och bredbandsfrAgan samt vad
kabelanslutna fi/-kanaler kan kosta.
- pA grund av frinst de okade $/-kanalkostnaderna f6resJ-i slinmqn en hojning
av medlemsavgiften tiJ-l 1.800 kr.
- be stinnan benlmdiga styrelsen att koppla andra eventuell-t intresserade
omrAden till vAr antennanlSggming pA s.n-a viJ-J-kor son for Eksjohus.
- US informerar 3timn31 om kommunens pJ-aner avseende banomrAdet.
- on n6jligt info::mera Sven om den byggnadsverksamhet i 6vrigt som
pAgAr/planeras i vAr nirhet.
- att vid stimnan Ater vAdja tiIl nedlemmarna att i nojligaste min hAl1a
sina ytterbelysningar tAnda under morkertid son ett led i brottsforebyggand,e
syfte.
- liksom f6regaende ar tilrhandahalla kaffe med brod genottr
styre1seledamoternas s:mfAllda forsorg.



si.d 2/2
s 1096 6rm.rea FR.;aeoR

Uppdrogs At US att
- krAva hannforeningen pA. ca 3.000 kr for vAr snoslunsta, som forvarats i
dess forrAd men f6rsvunnit dirifrin och att samtidigt - med Sndring av
styreJ.sens beslut enJ.igt 51090 iterkr6va L.268 kr for grAsklippning av
trekanten vid P-platsen.
- unders6ka vilken skyldighet foreningen formel.1t har att sAnda kal.lelser
m.m i de fall fastighet Ags av flera personer.
- Ekriva till konmunen ned f6rsJ-ag att kiillsorteringski.rlen bakom MoJ.J.e
station fJ-yttas till f6rslagsvis norr o& kyrkan intill befintlig
transformatorstation .

NR och IB anmAlde att de
styrelseposter i och med
val-beredningen d6.rom.

S 1097 NASTA MOTE

Beslots att hAIIa ni.sta

ansAg tiden mogen f6r den att J.inna sina
Arets stinn3 och att de avsAg att snarast medde].a

styrelsemote hoE fB den 2002-02-25 kL. 19.00.

Vid protokollet, MoJ-J-e 20O2-OO-22;

.\Z#
Ni]-s Romander

U]-f Strandnark
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cyLLEROos s.q.vrrAr,LIGHETsnOnnNrNc

PM
ang. ftirslas till stadgeiindrinsar.

Nu giillande stadgar registrerades av llinsstyrelsen 1975-03-07.De har diirefter ej
varit fiiremil Iiir nigon iindring.

Fiiljande $$ biir/kan iindras:

Nuvarande lydelse Fdreslagen lydelse

v S 11 Fdreningens riikenskapsperiod Fiireningens riikenskapsperiod
omfattar tiden l januari - omfaffar tiden 1 april - 31 mars. v
31 december.

v $ 12 Ordinarie stiimma skall irlig- Ordinarie stimma skall flrligen
en hflllas under mars minad pfr hillas senast under iuni minad \/
tid och plats som styrelsen be- pi tid plats, som styrelsen be-
stiimmer. Styrelsen kan nlr den stiimmer.
finner erforderligt utlysa extra Styrelsen kan .............stimma.
stflmma.

S 14 Medlem kan genom motion vicka Medlem kan genom verk-
fiirslag riirande ftireningens verk- samhet. Motion, som skall ......
samhet. Motiono som skall behand- .... senast under mars minad.
las pi ordinarie stflmmao skall vara Infiir extra stimma
styrelsen tillhanda senast under motion.
januari minad. Infiir extra stiimma
meddelar styrelsen tid fiir avgivan-
de av motion.

Fiir beslut om iindring av ftireningens stadgar fordras minst 2/3 av de avgivna
riisterna.

2002-0t-rsrus



sid L/2
GTIJ.ERoDS SNilFi|I.LIGHETSE6RENIITG PTOtOKO]-]. 2I2OO2

ProtokoJ-l f6rt vid samrantride ned f6reningens styrelse

Tid:
Plats:

2002-02-26
Hos Inger Bring

NSrvarande:
Ordf6randen: UIf Strandnark (US)

NiIs Romander (l{R)
tennie ilansson (LiI)
Inger Bring (IB)

s 1098 ronseirslsDE PRoroKOLt

protokoll frin samantr6dena 2O02-Ot-22 lades tiJ-l handlingarna utan vidare
komentarer.

S 1099 KASSORENS RAPPORT

L; redogjorde for det s1utJ.iga ekononiska J-69et per 2001-L2-31 vilket inte
f6ranledde vidare komentarer.

S 1100 PIANERING Av irR$@TEr

pga MtiJ-J.e Bf6renings dubbeltrokning aw l{611e stationshus 2OO2-O3-27 besl6ts
att i sti]-]-et boka J-okal. med kaffeservering hos S6derbergs, M6l,lelAgevigen
12, och att an&a datum tiLJ. 2002-03-26. US och tJ svarar f6r erforderlig
biJ-dvisningsappaltur .

Snare justeringar gjordes i kal-J.eJ.sen och verksamhetsberittelsen med

bi1agor, viJ.ket alJ-t kopieras gerrom LJ f6rsorg och limnas till IB for
utdelning inom G1'l1er6d.

US visade upp frin komunen erhillen plan over stationsomridet r6rande bla
tilltankt fotbol-I.splan.
Besl6ts att inforoera om planeo vid irsn6tet.

s 1101 oVnree FRA@R

US 1iste q4p sitt f6rs1ag tiJ-I skrive1se titl !{611e llamnf6rening on
ersittning f6r sn6slungan och grtsklippningen vid P-platsen. Besl6ts att
lAta avsinda skrivelsen.

US info:rnerade on att kmunen tagit emot wirt forslag on placering aw
killsorteringskirJ.en .

s 1102 NiLSra MOrS

KonEtituerande styreJ.sen6te hiJ-J.s direkt efter irsn6tet 2002-03-26.

Dirnist inplaneras ett stl'relsen6te i mitten av maj.

Nils Romander
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING ProtokolL 3/2002

Protokolf for@ med f6reni ens stvrelse omedelbart

efter Arsmotet

Tid: 2002-03-26
PIats: Soderbergs,

Ndrvarande:
OrdfOranden

bankkonto och Postgirokonto skaf
eller Lennie Jansson ensam'

M6llelAgeviiqen 12

Ulf Strandmark
Lennie Jansson
Ingrid Eriksson
Tove Stenberg

s 1103 KONSTITUERING

ulf strandmark hzllsade rngrid Eriksson och rove stenberg viilkomna in
i styrelsen, som ddrefter konstituerade sig sAlunda:

Arsmotet 2002-03-26 hax utsett UIf Strandmark till ordfdrande
(omval).
Styrelsen utsAg Lennie Jansson tilI kass6r (omval) '
ii'i.f".n utsA! Ingrid Eriksson till sekreterare (nvval) '
stlrelsen utsA! Tove Stenberg tiII suppleant (nyval) '

s 1104 FIRMATECKNING T\'O4

styrelsen bes16t att foreningens firma skall tecknas, forutom av

styrelsen som sAdan, av Ulf Strandmark och Ingrid Eriksson i
f6rening.

Styrelsen besl6t att f6reningens
tecknas av UIf Strandmark ensam

Det beslOts att denna S omgAende skulle

S 1105 OVRIGT

Overenskoms att hAIIa ndsta sammantrdde
Litas-Lindqren tilt detta mote' Lennre

Vid protokollet, MOIIe 2002-03-26

( anLtr",r
rng d S. Eriksson

vara justerad.

i vecka 16 och att kalla
Jansson ombes6rjer detta.

If Strandmark



GYLLERODS SAMFALLTGHETS FORENTNG Protokofl- 4/2002

Protokol-I fort vid sammantrdde med foreningens stvrelse

Pl-ats:
Ndrvarande:
Ordforanden

2002-04-1,6
hos Lennie Jansson

Ulf Strandmark (US)
Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

\J s 1106 FoREGAENDE PROTOKOLL

Protokoll frAn foregAende mote, 2002-03-26, l-ades till handlinsarna.

S 1107 KASSORENS RAPPORT

Inga fakturor har inkommit sedan Arsskiftet undantagandes sedvanliga
betr. kabelTVkanaler. uS informerade om ett erbjudande fran
Hamnf6reningen angAende ersdttning f6r stul-en sndslunga. Styrelsen
besl-utar godtaga erbjudandet samt att Hamnf6reningen til-l-skrivs
angAende dubbel fakturering f6r extra grasklippning und.er 200r.

S 11OB ALTERNATIVA TV-OVERFORINGAR + KANALUTBUD, ARSUOTTTS
UPPDRAG T]LL STYRELSEN

rngvar Lindgren frAn Litas AB hade inbjudits for at.t redogOra for
vil-ka alternativa TV-6verforingar och vil-ket kanalutbud som fj-nns
eft tiIIaA fAr q:mf5IIiahoton

Yrt9 L9rr.

S 1109 MARKSKOTSEL

\J Samfailligheten har avtal- med Lennart Svensson om marksk6tsel-, vilket
fungerar bra. vissa ytor inom samfdl-righeten ligger under
rrinfArarvqvrv!-,lingens ansvarsomrAde. US har vid upprepade tillfallen sokt
Gdsta Carlberg f6r att diskutera viigfOreningens sval,a intresse f6r
SkdtSe]n rIQ nAr nrzf t- fOrSOk att nA denne.

S 1110 OVRIGA FRAGOR

- Styrelsens forslag i TVlkanalfrAgan redovisas till med.femmarna
r en PM.

- Diskuterades och beslots att anordna en gemensam fest pa
Groningen for samfdl_l_ighetens medl_emmar.

S 1111 NASTA MOTE

Besldts att tr;iffas hos rngrid Eriksson 2002-04-23, kl 19.00, f6r
att diskutera utformningen av pM angAende kabel TV-utbudet.



Vid protokollet, Molle 2002-04-16

6,,n/fn4'tr/'/t"fo Eriksson Justeras:

Strandmark
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/-\,ZT T TN/i^^G I LL.E;RUIJS SAMFALL]GHETSFORENING Protokoll_ 5/2002

styrel se

distribution till

Protokol_1 fort vid

Tid:
Plats:
Ndrvarande:
OrdfOranden

arbetsmote med foreni nocnq

2002-04-23
hos Ingrid Eriksson

Ul-f Strandmark (US)
Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

2002-04-23

S 1112 UTARBETANDE AV PM ANGAENDE KABEL TV_UTBUDET

En PM angaende kabel- TV-utbudet har utarbetats for
samfiilf ighetsforeningens med.f emmar (se bilaga) .

Vid protokol_fet, Molle

/7 t7' '/" /t t,yt /' {v'4/'lt /+
InOr/d Erj-ksson

/

ndmark



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

PM
ang. centralantennanliiggningen och programutbudet

APPDRAGET TILL STYRELSEN
Arsmtitet i mars i ir uppdrog til styrersen att ,,giira en grundlig utredning
om antennanliiggningen och alternativ till denna slsom anstutnlng till ev.
anliiggning fiir vita Byn eller att varje fastighet skaffar parabol".-
Siirskilt skulle vi undersdka, om fiireningeo no" att nedbiinga kostnaderna
centralt skulle erbjuda ett basutbud (SVT !r2 o.4 samt DTV I o. 2). Dessa skulleenligt uppgift kunna 'ftagas hem'r via vlr centralantenn till.o uivir"m kostnad
och ev' dvriga kanaldnskemll skulle var och en sjf,tv kunna anskaffa medelst
egen parabol.

AKTUELLT l.,[GE
Den nu befintliga centralantenn- o.parabolanlflggningen togs i bruk i slutet av lr
1989 och kostade dt drygl200 kkr-(anskaffnid; parabolerna m. maskinrum,
kostnader ftir utbyte och fiirstiirkning av fiirstflikare samt anskaffning av ny
antennmast). Sflvitt protokollen utvisar skedde lret diirpjl en extra uttaxering om2.800:-/per fastighet f6r'att tiicka dessa kostnader.
Anlflggningen fyller i dag fortfarande sina flndamll flven om tekniken givetvis
rusat ivlig under de ir den nu varit i bruk Enligt Ingvar Lindgren hos virt
seryicefdretag Litas AB kan anlflggring.o .y.[.t vii-t hllla i ;fn;;ar fram6ver,
samtidigt som vi mlste vara beredda pt att ett flsknedslag/brand p"l,ottri* kan sl6ut densamma. Mot detta finns dock nirserringsslcydd miruuve"a..
Enligt en enkiitundersiikning genomfiird hdstL zootrdsr enbart sIo/o avmed-
lemsfastigheterna sv_arade, tycks programutbudet i stort sett tiicka de svarandesiinskemil. Vi har tillging till atta de kanaler flertalet vill ha och vi tiicker uppiivriga tittgiingliga prografo utbud bra.

EAUINNN AWAL, PROGRAMUTBUD OCH KOSTNADER
Vi lar i dag ldpande avtal med Telenor Vision AB, Copyswede,,gp4 o. STIM vadgiiller programdistribution som ftitj er:

Telenor
CNN digital d S:-/mdn. o.fastighet
Eurosport 8:60
Discovery 5:00
Kanal 5 S:00

Mdn.kost.
365:-
628:-
365:-
365:-

AvtalslAofid
1 dr,3 mdn. skrifr-
1 dr,2 mdn skrifr"
1 ,fr7,3 mdn.
1 dr,3 mdn. skrifr-
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Copvswede
SW 1,2 o.4
DTV I o.2
3 Sat o. 7:an 7:30ftr ailo

SPA
TV3 10:00

ST!M.
Musik i visso vidaresdnda
TV program

565:-

730:-

12:50

1 drr 3 miln. skrift

,

3.653:-
297:-

3.950:-

54:10

Kostnaderna avser lr 2001. Moms tillkommer

Mlnadskostnaden btir dl totalt inkl. moms
Dflrtill kommer el. att driva anlflggningen med/mfln.
Totalt per minad

d.v.s. TV-tittandet i dag kostar per fastighet och mlnad

Observera att leverantiirernas kanalutbud sker paketvis - d.v.s. fiir att erhilla
biista pris kan kunden ej plocka hur som helst i detta. Telenor llnar ut en digital
mottagare till oss utan kostnad. TV 3 (SPA) kommer inom snar framtid att en-
dast siindas digitalt Vad detta inneblir i merkostnader fdr oss vet vi dags dato ej.

ATFORANDET
Styrelsen har haft ett mdte med Ingvar Lindgren frdn Litas AB. vi har vidaregranskat befintliga avtalisamt viigt dessa molafternativa kostnader fiir det fallvi siiger upp och tecknar nya avtal. F'dljande har framko.-i* --- -
Enligt Lindgren, Litas :
- vlrt distibutionsniit inom omrldet titllter ej belastning av mlnga fler flnytterligare ett par enst_aka kanaler,
- Yi kan dflrfiir ej belasta detta med bredband fdr datakommunikation,- 

9v. uppkoppling med en Viasat etler BBC-kanal kan ske via belintlig,ledig
kanal,

- mottagning av basutbud enr. ovan kostar ca 150:- per fastighet och fir,- mtijlighet fdr enlrila'fastighet att dflrutdver mottaga digida program kostar
ca20 kkr i installation 16r samflilligheten och ca 2 kkr+mo.r fO".o digital-
box till varje fastighet, som dnska"iidan liisning (engfingskostnader). F6r
varje fastighet tillkommer sl programkostnad.o-." zlo-ioo:- per mlnad
beroende pl programdnskemll,

- de som vill ha yttertigare programkanaler hiinvisas till att skaffa egna
paraboler. Kostnaden 16r dem, som dl flr dubbta kanalutbud, Xr ftrsumbar,
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niir TV 3 endast siinder digitalt - i dag sflnds blde digitalt och analogt -
fir vi yttertigare kostnad fiir digitalbox ca 12 kkr,
i nuliiget iir det tvekldst si, att vi har ett bra utbud till en llg kostnad.
Tekniken rusar ivflg och diirf6r skatl vi sl l6nge vlr anliiggning fungerar som
den gdr awakta med nigra stora investeringar i denna,
mdjligen kan vi optimera befintligt utbud/kostnaden hlrfdr genom omfiir-
handling av Kanal5,
anslutning till Vita Byns nflt flr uteslutet av tekniska skiil. D$remot f,r det
miijligt fbr Vita Byn att ansluta sig till v$rt nflt.

ALTERNATIVA KOSTNADER PER FASTIGHET O. IIIANAD

1. Dagens utbud enl. ovan

2. Enbart basutbudet (SVT 1,2, 4, DTV I o, 2)

54:10

ca 12:50

3. Basutbudet+mdjlighet taga hem digitala program 12:50
via vir mottagare *invest. 20 kkr (samf.)

* invest. 2 kkr/fastigh.
Programkanaler enl. individuella dnskemll + 200-400:-/mfln

STYRELSENS FORSI,AG
styrelsen som saknar djupare kompetens pl omrldet och som bekant
efterlyser sldan btand medlemmarna - delar Litas-Lindgrens mening och vi
har ej heller i nlgon enskitd detalj annorlunda uppfattning en den han hiir
ovan redovisar.
vi-har den uppfattningen, att mlnga av de medlemmar, som vitt ha extra
{!ud av program ocksl skaffat sig dessa genom k6p av parabol.
Di det ligger i vflrt uppdrag kommer vi att fiire sommaren s6ka en annan
ldsning av Kanal5 genom fdrhandlingar med Telenor och SpA. Om vi lyckas
frigdra denna kanal frln Telenor och i stiillet k6pa kanalen av spA,
reduceras niimligen kostnaden fiir TV 3 tiil half6n. Denna ldsning fiirutsiitter
dock att Telenor ej kriiver kompensation fiir den fbrlorade kanalJn.

Ev. frlgor eller synpunkter skall - ftir att kunna beaktas i de fortsatta diskus-
sionerna - anmfllas skriftligen till styretsen gm. Lennie Jansson, A1grnnd 3 i
Mdlle senast den 16 maj 2002.

2002-04-t6

Styrelsen



GYLLERODS SAMFALL]GHETSFORENING Protokof]. 6/2002

styrelseProtokofl f6rt vi-d

'1 _LO:

raaLD.
Niirvarande:
ordforanden

--mn-^f -f .l^ maA fAroni nnan<JAlLUtLqll U!qUV rrlg9 !V!slrrrrv9ltD

2002-06-1.6
hos Ulf Strandmark

Ulf Strandmark (US)
Ingrid Errksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S 1113 PLANERINGSMOTE ]NFOR FEST

Planerades inkOp och fordel-ades
damanqamm: ni clrn i ak ni Grnn i nnon
YLlrLUrlrqIu vlvrrfrrYvra

S 1114 NASTA MOTE

Beslots att nilsta mote skall dga
Jans son.

PA GRONINGEN

rrnnai fl-or infAr ormfil I i^la^{-^r-..--* samrar.L].gnerens
rlon 2? irrn'i 2n02.

rum rlen 4 sentember 2002 hos Lennier vvH u!

Vid protokolfet, Molle 2002-06-76

17 "lf" /
' J,424 7'f7/7t[7h/ 

,
rnn-A d E'ri lzccan f'.lus

randmark



GYLLERODS SAMFALLI GHET S FORENING Protokoll 1 /2002

Protokoll fr&n

.Fi.l .

n -.l €^ r a n.lan
vIu!v!urrsvrr

beslut per capsulam med f6reningens styrerse

2002-06-25

Ulf Strandmark (US)

Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

sIII5YTTRANDEoVERBYGGLOVSANSoKANHoGANASMoLLE15:2

Samfilllighetsforeningenharberettstillfa]leattavgesynpunkter
6ver Hoganiis kommuns ansokan om bygglov for nybyggnad av

Stervinningsgard pa rubricerade ra"iiqrret. Efter samrAd och beslut

per capsulam trar yttrande avgivits' se bilaga'

Vid protokoflet, Molle 2002-06-25

6t,,v,/ {rlt,i{\/,"ntf Eriksson Justeras:

andmar



cyt,t,Enoos savpALLIGHprsr'ORENING

yrrRANon ovBR ByGGLovsANsdruN nOc,qNAs uor,r,E 15:2

Dfr samfiillighetsltireningen beretts miijlighet att avge synpunkter iiver Hiiganiis
kommuns ansiikan om bygglov fiir nybyggnad av itervinningsgird pi rubr.
fastighet fir fiireningen genom dess styrelse anfiira ftiljande.

Fdreningen avstyrker bestflmt, att girden uppfiires pi den aktuella fastigheten.
Denna d.v.s. det s.k. bangirdsomridet hiir i Miille iir enligt detatjplanen avsedd
fiir park och plantering. Det har under alla ir varit samf?illighetsfiireningens
bestiimda uppfattning, att hela detta omride skall vara fredat fiir byggnationer.
Hitintills har kommunen ocksfi respekterat denna stindpunkt. DA andra tiimp-
liga platser otvivelaktigt stir till buds - fiireningen har tidigare liimnat ftirslag pi
en sidan - saknas anledning att nu bryta mot detaljplanens fiireskrift hiirvidlag.
Fiirslaget inneblir vidare, att man tvingas avliigsna den grdnska i form av trlid
och buskar bl.a. en ganska stor riinn, samt ersiitta denna med ett drygt tvfl meter
hiigt plank. Vissa av vira medlemmar niimligen de som har sin utsikt 6ver
bangirdsomrfldet blir direkt beriirda av en sidan fiiriindring av den yffre miljdn.
Pi direkt frflga uppger de samfiillt, att de mots?itter sig ett sidant ingrepp i
miljiin.
Vi anser, att det strider mot PBL:s intentioner att tillita den aktuella byggna-
tionen pi den reserverade marken.
Fiir ffa. de boende pi V:a Bangatan miste dock dessutom den fiireslagna
byggnaden utgiira betydande oldgenhet.Inte nog med att bilar skall stanna pi/vid
gatan fiir att liimpa av itervinningsbart material utan dessa fordon skall ocksfl
viinda pi gatan, eftersom det saknas genomfartsmdjlighet - ej heller viindplats.
Ur miljiisynpunkt ter sig en sidan liisning som direkt oliimplig.
Slutligen kan vi svirligen fiirsti, att en fltervinningsgird skatl lokaliseras till en
avkrok av byn till en plats som niistan ingen bybo normalt passerar titt och frfln
dvriga iirenden. Det vore naturligare att placera denna inriittning nfrgonstans i
anslutning till utfarten frin byn ex.vis. pi den plats fiireningen tidigare ftireslagit.

Miille by the sea2002-06-25
Fiir stvrelsen

l" 
^\n^

Ulf Strandmark
Ordfiirande

adr. A[riind 14, 26042 Miille
tel. 042 - 34 79 l0
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GYLLERODS SAMFALLTGHETSFORENING Protokolf B /2002

Protokol-l_ frAn

Tid:

Ordf6randen Ulf Strandmark (US)
Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S 1116 YTTRANDE OVER "OVERSIKTSPLAN FOR HOGANAS KOMMUN OP 2002"

Styrelsen for samf;iffighetsforeningen har beretts tillfalle tillyttrande och synpunkter pa rubr. oversiktsplan vad geiller denforeslagna infartsparkeringen soder om samfdlligheten och i direktansl-utning ti11 denna. Efter samrad och beslut per capsulam haryttrande avgivits, se bifaga.

Vid protokolfet, MolJ-e 2OO2-OB-25

besfut per capsulam med foreningens styrelse

2002-08-25

.{-n , <-
,' /rrnin'{.nf,SS tz_
Insfd Eriksson Juster

Ulf Strandmark



cyLLERdns

Hdganiis kommun
Planavdelningen
263 82 UoCANAS

SAMFALLIGHETSFORENING

YttrANdE iiVEr ''OVERSIKTSPLAN rON HOCANAS KOMMUN OP 2002".

Styrelsen ftr Gyller0ds samfiillighetsforening ( 73 fastigheter) far hiirmed avge
floljande yttrande och synpunkter pd rubr. dversiktsplan vad giiller den fbreslagna
infartsparkeringen soder om samftilligheten och i direkt anslutnins till denna.

Vi avsfyrker bestiimt florslaget i denna del.

Planfrigan
Sivitt vi kunnat utrdna lir det aktuella omr6det eller i vart fall storre delen av detta
sedan medio 7}'talet detaljplanelagt lor plan- och parkiindam6l. 6p ZOOZ inneblir
sAlunda' att den nu giillande detaljplanen fbrst skall rivas upp innan 6p 2002 kan
antagas. Det far anses anmZirkningsvtirt, att kommunen i sA fall under m6nga 6r in-
vaggat fastighetsiigare och spekulanter till dessa i den tron, att htir skall marken i
framtiden i princip ligga ordrd for att nu gOra om denna till en stor parkeringsplats lor
bilar och bussar. Flera fastighetsiigare i vir samftillighet torde - om s6 verkligin blir
fallet - kiinna sig icke bara vilseledda utan ocks6 grymt svikna av sin egen kommun.
Viirdet pA direkt berdrda fastigheter sjunker givetvis viisentligt for atr icke tala om de
skdnhetsviirden som 96r ftirlorade for dessa agare.
Vi ifrAgasdtter, om en kommun sA radikalt fAr iindra tidigare forutsiittningar for agan-
det och boendet?
I planen redovisas dverhuvudtaget ej hur in-och utkdrsel skall ske till och frin den
tlinkta parkeringen. Hela omr6det Zir klinsligt vad giiller flora, fauna och djur och fijr-
slaget strider uppenbarligen mot kommunens tidigare fbrslag till "Naturvirdsplan".

Behov av ytterligare parkeringsplatser och proportionalitetsprincipen
Behovet torde avse frigan om att avlasta hamnomr6det och diir nlrligginde gator fr6n
bes<iksfordon - det giiller dagbesdk nhgratimmar - under turists?isong d.v.s. frin mid-
sommar till b6rjan av augusti - h6gst sex veckor varje 6r. Detta innebiir i sin tur, att
den hiir aktuella infartsparkeringen skulle ligga tom och dde och utan nytta resterande
del av iret. Vi {brstir ej ett sidant resonemang fiamlorallt mot bakgrund av de stora
ingrepp i naturen fbr flora, djur och icke minst miinniskor ft)rslaget innebiir.
Enligt styrelsens fdrmenande borde ett tillskott av ca 20-30 parkeringsplatser vara
tillriickligt for att fA bort fbrdonen fr6n gatorna runt hamnen. For att vara konstruktiva
foreslAr vi diirflor, att uppstiillningsplatsen lor vinterforvaring av btfiar viister om



hamnpiren snyggas upp. asfalteras och lbrses med milade parkerin_qsrutor. Hiir f6r
man plats bAde for bilar och staplade bitvag_eor sommartid och besdkarna fir lika kort
avstand till platsen fbr deras intresse som de, som lyckas fa en parkeringsplats pi
sjtilva harnnplanen.
Vad gZiller behovet m6ste vi erktinna, att vi svArligen forstir hur en besoksfamilj skall
fbrmis att parkera sitt fbrdon ca 1 km fidn hamnen ffa. di man frin avfarten rill den
tiinkta parkeringen icke kan se byn d.v.s. avstindet ner till milet. Har planflorfattarna
m6jligen tiinkt, att f6rliigga en kontrollstation nigonstans vid gamla skolan? Den som
en gAng parkerat pA den tlinkta parkeringsplatsen och sedan promenerat tv6 km. fram
och tillbaka till hamnornrddet gdr med all siikerhet ej si vid nZista besok i byn.
Rubricerad princip inneblir, att ingreppet och de storningar detta inneblir skall sti i
rimlig proportion till behovet. Dd det sistnrimnda iir marginellt kan vi overhuvudtaget
ej t'orst6 planen i denna del. Som direkt berorda Mdllebor uppfattar vi det som om
planfbrfattarna ej tillriickligt har satt sig in i frigan om sAvtil behovet av som tbrliigg-
andet av en inf'artsparkering.

Ovrigt
Vi har tagit del av de synpunkter, som byforeningen, vissa fastighetsiigare tillhorande

samfblligheten Svensom dgaren till Molle l5:75 anfort i sina resp. yttranden och vi in-
stammer i dessa.
I'-6rvisso beh6vs ctt begransat tillskott av parkeringsplatser for kapellbesdkares rZik-

ning. Vi fbrestiiller oss att ett tillskott av hogst 20 sidana lir tillfullest. Dessa bdr dA -
som planen f'oresltir - fbrltiggas norr om uppf-arten till kapellet. Dessa platser kommer
att - till skillnad fidn de foreslagna s6der om vAr samftillighet - nyttjas aret runt.
Tillfdlliga turister kan kanske tbnnis anvrinda dern, di de i vart fall dtir nhtt fiarn till
byn och sett avlartsskylten till harnnen. Vi t'oreslir, att kommunen i vart fall bdr1ar
rned att utvidga kapellparkeringen och diirefter tar sig en ny funderare 6ver ytterligare
behov innan man ger sig pA frigan om anvzindandet av bdtuppstiillningsplatsen i hamn-
en eller ornridet s6der or.n vdr flna sanithlliehet.

Molle 2002-08-23

/"--n " d
n' 

.,', , ,+ , ;/ L/.,/, J \ f ., t
InEid Eriksson
SCkreterare

Fdr styrelsen

Ordfbrande



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING Protokol-l- 9/2002

Protokolf fort vid sammant.rdde med foreningens stvrel_se

Tid:
Plats:
rTr --,- -^*l^ .!\a! v o! 4rluu .

Ordforanden

2002-09-04
hos Lennie Jansson

Uff Strandmark (US)
Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S 1117 FOREGAENDE PROTOKOLL

ForegAende protokoll l-ades tifl handlingarna.

S 1118 KASSORENS RAPPORT

\'/ Kassoren (LJ) redogjorde for foreningens aktuel-l-a ekonomiska laige.
Diskuterades bankvillkor hos Foreningsbanken kontra andra banker. LJ
kontaktar Nordea. Vidare diskuterades eventue]l anskaffning av
snosl-unga.

S 7179 INKOMNA YTTRANDEN

OrdfOranden (US) redovisade yttranden over Op 2OO2 och over
bygglovsansokan avseende Hoganas Mol]e 75:2, som inkommit titl
samf;ilfigheten for k;innedom. Yttrandena cirkuferas mellan
styrelsel-edamoterna och ldmnas sedan tifl sekreteraren (rE) for
arkiverinq.

S II2O MARKSKOTSEL

Diskuterades bristande skotsel av oar och torq. Ordf6randen\/ kontaktar viiqf6renlnqen.

S 1121 KABEL TV_UTBUDET

LJ redogjorde for aktuell-t laige i kabel TV-utbudet. F6reningen kan
fortfarande avvakt.a och se vil-ka erbjudanden som TeleNor kan komma
med. Vi forforar inget pA att vdnta.

S II22 OVNTCA FRAGOR

Tnrr: nrrri na Fri-,Jgor.

S II23 NASTA MOTE

Besfot.s att nasta mote ska dga rum hos Ingrid Eriksson, tisdaqen den
5 november kl- 19 . 0 0 .



Vid protokoffet, Mol1e 2002-09-04

{_
\ Justeras /'\\--;\r-f-* t

.at-plf SLrandmark
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING Protokoll- I0/2002

Protokofl fort vid sammantriide med foreninqens styrelse

'1 ao:
Pl-ats:
Ndrvarande:
Ordforanden

2002-17-05
hos Uff Strandmark

Ul- f Strandmark (US )

Tnnrid Erilzecarl (IE)

Lennie ,Jansson (LJ)
rFnrza a I anl.ra rn (TS )u uerrve!Y !

S II24 FOREGAENDE PROTOKOLL

LJ informerade om kontakter med Nordea angaende ev. byte frAn
henkcri ro or:h nosf oi ro f i l l Nordea. En dndrinn skrr'l I o madfAl3vqlrr:Y lrvu eYr!v

kostnacler ni r:a 1400 kr. Protokollet l-ades ti I I hancll i noarna.

S II25 KASSORENS RAPPORT

Kassoren (LJ) redogjorde for foreningens aktuel-l-a ekonomiska liige.
Skotsel- av och vissa nyanskaffningar vid lekplatsen har gjorts.

S 1126 INKOMNA YTTRANDEN

OP 2002 antogs av Konrmunstyrelsen 2002-10-17. Ordforanden har fAtt
telefonbesked om att forslaget om infartsparkering sOder om samfii-L1-
i-ghetens omrAde dessfOrrinnan borttagits.

S II21 MARKSKOTSELN

Diskuterades tidsAtgAng for att hAlla oar och torg fria frAn ogriis.
Det uppskattades att ca 30 timmars arbete (vid tvA tillfiil-len under

v sommaren, varje qanq ca 15 timmar) beh6vs. Ordf6randen skriver till-
Vaigforeningens ordforande angAende skotsef av 6ar/torg samt oversyn
av brunnsgalfer. Styrelsen dr enig i att Lennart Svenssons skotsel-
av grdsytor fungerat bra. Vidare dlskuterades "sjalvs€rtt" trad pA
Gr6ningen. Ordf6randen tar aiven upp detta i skrivelse till-

v Viigf6reningen.

S 7T2B TV-UTBUDET

Kanaf 5 har flyttats frAn en analog sateffit till- en annan, vilken
rrnder anri I /mai Arrorr'rAr f i I I r'l i cri r:l sin.ln'i no- T,if as hewakar forqy!+r/]r!qJ vvv!Yq! erfr ufYfuur

samfal-lighetens riikning vil-ken av feverantOrerna samfail-ligheten bor
anlita.

S II29 SNOSLUNGA

Samfdlligheten har erhAllit 1500: - som bidrag f rAn Mol-l-e
H:mnforenincr for inkon arr heoar-rnarl snosllrncra.errrrrY



s 1130 AnsuOrnr zoog

FOreslogs att Arsmotet ska dga rum tisdagen 2003-03-25. Ordforanden
vidtalar soderbergs. Planeringsmote f oresl-As aiga rum i sl-urer avjanuari. Kalfelse ti]1 Arsm6tet skickas ut minst tvA veckor r-nnan
arsmot'et.

s 1131 OvRrea FRAcoR

Tn*- A---.i ^- €-Jrrrgd ovrf g'a rragor.

Vid protokoffet, Molle 2002-II-05

r'-V I r^
' ,/'.'-'//,, / l{n/r\ s rz--
t"St/d Eriksson UUJLU

Strandmark



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING ProtokolI I/2003

Protokofl fort vid sammantriide med fdreningens styrelse

'1 ao:
Pl-ats:
N:irvarande:
Ordforanden

2003-02-r3
hos Tnori d F,ri ksson

Ul- f Strandmark (US )

Tnnri d E'ri L."^n (IE)
Lennie Jansson (LJ)
.Fnrra Q1- ankrarn (TS )v v!lrvv! Y

S 1132 FOREGAENDE PROTOKOLL

LJ har ordnat med efektronisk overfOring mel-1an bank och postgiro
tiff en kostnad av 250 kr per Ar, istdf-Iet f6r 1400 kr per Ar for
traditioneflt bankgiro. Styrelsen bifofl Atgiirden. Protokoll-et l-ades
till handlingarna.

S 1133 KASSORENS RAPPORT

Kassoren (LJ) redogjorde fOr foreningens aktueffa ekonomiska 1dge.
Utgifterna har hAlIits inom budgetramen. Merparten av foreningens
r.-^.i rr'l -ir nl -reraf nA Foreni ncrslr,1nke n - Stvrel sen hesl oJ- - eftef
^d}:,JLof 

ar yfquvrqL yq !v!urrflrvrvqlr^efr. uuJ vvrfvut

genomgang av den framlagda resuftat- och bafansraikningenf att anta
densamma. Beslots utifrAn framlagd budget foreslA Srsmotet att siinka
Arsavgiften med 200 kr till 1600 kr.

S 1134 MARKSKOTSELN

Ogriis pa asfaltytorna kommer att atgardas under veren. Vdgforeningen
.renc:m christer Nilsson utl-ovar radikala Atgarder for ograsbekiiLmpning
pA torgen.

V F\i clzrrf ars6lpq kl i nnn i no :rr Rosa Rrrnose-haiCkaf na OCh beSl-OtS attUIJf!t.lLCLOUEO NffyPIIalry qv I\vJq I\uVvrq

lzl innninn elra qlro nSeta SOmmaf (2004).

Diskuterades inkop av snoslunga. Beslots avvakta med inkop.

S 1135 KABEL TV-ANLAGGN]NGEN

rh^- :rzl.rrnr-f har Skett de SenaSte mAnaderna.flr9a qvv!uLu rlc

- 9,-^^">'S 1136 ARSMOTET

Arsm6teshandlingarna granskades och kompletterades.

S 1137 ovRrca FRAcoR

Besfots att styrelsen upprepar arrangemanget med picknick pA

midsommardagen 2003.
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for af l-a Ar i Gyll-erod. De
f]i qol qnn K^qt:nia1- rrnot - 1Rr !rqvuqrlJvesrrvut rv

fas't-icrheten AlorHnd 7 har inkommit frAn
qemf idi ot tackar fnroni nrrenq medf emmaI.rql,LufvrY

nya agarna ar: Anders Ericson och Monica
I 48 Lidingo.

\/i.l nr^i- nlrnl I ofvrv y!vuvr:vrrvu, M6lle 2003-02-13
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING ProtokolI 2/2003

Protokoll fort vid sammantriide med foreningens stvrelse omedel-bart
efter drsmotet

Tid: 2003-03-25
Plats : S6derbergs, Molleliigeviigen 12

Ndrvarande:
Ordforanden Ul-f Strandmark

Lennie Jansson
Tnori rJ trri ksson

S 1138 KONSTITUER]NG

Ql-rrra l can lznncf i f tterA je S i Cr SA]Unda:e 
'rY

Arsmotet 2003-03-25 har utsett Ulf Strandmark tiff ordforande
(omval).
Styrelsen utsAg Lennie Jansson til-l- kassOr (omval- ) .

Styrelsen utsAg Ingrid Eriksson tifl sekreterare (omvaf).
Styrelsen utsAg Tove Stenberg till suppleant (omval).

S 1139 FIRMATECKNING MM

Styrelsen besl-ot att foreningens firma skal-f tecknas, forutom av
qf rzral qan q^m sA.l:n - :rz Ill f Strandmaf k OCh Jnori cl F,r'i ksson iv seerr t

fOrening.

Styrelsen beslot att foreningens bankkonto och postgirokonto skafl
tecknas av Ul-f Strandmark ensam el-l-er Lennie Jansson ensam-

Det besl-ots att denna S omgAende skuffe vara ;usterad.

S 1140 STAMMOPROTOKOLLv

Beslot styrelsen, att stanrmoprotokollet frAn Arsm6tet 2003 kommer
att vara tillgangligt hos sekreteraren fngrid Eriksson fr.o.m.
2003-04-15. Kopior distribueras under april miinad tiIl samtliga
medl-emmar med inbetal-ninqskort avseende Arsavqiften f6r Ar 2003.

S I1"4I ARSAVG]FT

Besl-ots vidare att Srsavgiften for Ar 2003 skall vara inbetald under
*--.i -A--r ^^1. 1tf J_idir^rare heslrrl-a.le droism.ilsarrcrifter forLfaranderLt4J ltlollau vull quu Lruryq!u vuJluuaug urvJolltqrJqvYf!uu! !v!

skal-l girlta.



2/r

Vid protokoffet, MoIJ-e 2003-03-25

t7 i( i,,i
,/ry-rJ ) Lt') i,'Y(i'z-

- ./J ^rnsryF 5. Err_KSSon
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING Protokofl 3/2003

Protokol-] fort vid sammantriide med foreninqens styref se

'F i .l.
Pfats:
Niirvarande:
Ordforanden

2003-04-09
hos Lennie Jansson

Ul-f Strandmark (US)
Tnnri rl E ri lzccnl (IE)f rlY! rv

Lennie Jansson (tJ)
rFnrra Qt-anharn (TS)

S 7742 FOREGAENDE PROTOKOLL

F6regAende protokoll lades tilI handlingarna.

S 1143 KASSORENS RAPPORT

Inget nytt fanns att rapportera.

S II44 STADDAG

Diskuterades om styrelsen skafl initiera en stiirddag for
samfii-Lligheten. Bland saker som bor Atgardas namns mSlning av
I alzro^qlz:n nch .i nnl in.i nrr q:mf -31-i -^ :r, h5-1.----.- avsparrnlngar, --^,.- InafrI-LrIg dv ndlLKd.t,
nl anlzni nn :rz qlrrin Tnq:l-qan qkor f ri rzi I I icrf €r5n rz:r-ia r'la l +-^--^vvv-- J^u! !rr v rrrry u IIdII VarJs uEf, uo!lo!v7

ingen skal-1 kd:nna sig tvingad att del-ta. ForeslAs att foreningen
l-riucler nA f orf Fri na \/.arm kory 69l kaf fe. SOm datUm fOreSlASv J uuu! !v! ue! rlrY t
qAnj:nan |an ! m:i ?nn?rvlrvqYUrl uurr = lttqJ t -wwJ.

S 1145 PICKNICK PA GRONINGEN\-/
Beslutas att upprepa fjolAret.s arrangemang med picknick pA
Groningen, pA midsommardagen den 21 juni. Liksom ifjof bjuder
foreningen pA kaffe med tilltugg. Inbjudan skickas ut i slutet av
---i rn nimi nnelse skickas en vecka innan midsommar.

J rllqJ. !rr l/qlltrllftvf ru

S 1145 OVRIGA FRAGOR

A rhaf q ft111nn

E-Are l :nat rzi d i rqmAi- al_ :nnAan6lg tillsdttande aV en arbetsgrppp med! v!erqYv

rrnndreoet af l- fol i a rrf rrer:kl i nocn i nom omrAciet distribution av TV-uyyurqvsu qLu rvrJq

kanal er cl rvftaclo. E"fi- ar l Ann 6liSkusSion beSfots att inte for dagen
+.i l l o{ff. n3nnn rrl.rafa^rltnnLaIfJALLA rlq9Vrr q!VsLJy!u}Jy.

Distribution av information tifl medl-emmarna
FrAgan om olika distributionsvdgar, t ex via e-post el-ler pA en egen
hemsida, f)r information frAn fOreningen til-l medlemmar, bAde
hosatta i nom Gvl I orod or-h ni andra orter diskuterades. Besl6ts attvvJq u uq trrvrrl v )f

+ - 4-A^-- -'id naista ArSmote.Ld UIJP r!qvq11 v
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s 1146 NASTA MOTE
rr{-f- nA+^ {^^r fum i andra halVanr\a-La TTLULE a9g

Vid protokollet, MOfle 2003-04-09'i / --4/t(' g!?.",rrto/ J lnht'h,
../lnqrffi S. Eriksson r

av augusti hos Ul-f Strandmark.

eras

Strandmark
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFONNNTNE

Protokoll fort

Plats:
Niirvarande:
OrdfOranden

vid sammantrade med f6reningens styrerse

ProrokolI 4/2003

2003-09-10
hos Ulf Strandmark

UIf Strandmark (US)

Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberq (TS)

S 1147 EOREGAENDE PROTOKOLL

F6regAende protokoll lades till handlingarna'

s 1148 KASSORENS RAPPORT

F6reningen har ca 180 000: -
inte betalt medlemsavgiften'
vederbOrande.

i likvida medef. En fastighetsiigare har
Ordfdranden Atar si-g att PAminna

S 1149 OMRADETS SKOTSEL

Allaistyrelsendrn6jdamedLennartsvenssonsskotselav
griisklipprrirrgmmochbeslutar,pAfdrslagfrAnordfOranden'attav
Lennart bestiitla klippning av omradets Rosa Rugosa-hiickar' Arbetet
ska utfdras i februari/mars 2004 '

Tv& fastighetsiigare vid Silltorget har flyttat ut sina staket mot

Groningen och dirined annekterat de Rosa Rugosa-hackar som

ursprungligen planterats pa samfiillighetens mark. Det ar styrelsens
mening att dessa fastighetsiigare skall uppmanas sjiilva klippa dessa

hzickar vid samma tidpunkt som klippning sker av samfiillighetens
ovriga Rosa Rugosa-hlcfar fOr att dessa ska fA ett enhetligt
utseende over hela omrAdet'

s 1150 VAGFORENINGEN

- Obefintlig sk6tsel
ordforanden uttrycker sin besvj-kelse 6ver viigfdreningens obefintliga
skotsel av oar och torg inom omradet. ordforanden har talat med

viigforeningens ordforande Hakan G6the om problemet och denne lovade

att atgiirder skulle vidtas omgSende. Sa har inte skett' Forklarar
styrelsen enhiilligt att vi foitfarande iir beredda och pA nytt
erbjuder vagf6reni.rg"r, att pA dess bekostnad ansvara fOr sk6tseln'
ordforanden itar sif att skiiva tirr vigforeningens styrelse.
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- Fordran frAn Lantmdteriverket
Viigfdreningen har utdebiterat 300:- till samtliga fastigheter i byn

f6r en fordran frAn LantmAteriverket f6r den fOrrattning dA Gyller6d
inforl-ivades i viigfOreningens verksamhetsomrAde' Osdkerhet rAder om

det beriittigade i utdebiteringen. Ordf |randen har inhiimtat
synpunkter frAn sakkunnigt hAII och fAtt rekommendationen att
"betafa och gl6mma".

s 1151 KABEL_TV

Kanal 5 blir digitat i h6st. Avtalet med Kanal 5 har f6rliingts L 24

manader och foreningen far en digital mottagare utan kostnad'

parabolantennerna behdver rengoras. Lennie Jansson Atar sig att gora
dal-

Ingen medlem har h6rt av sig med 6nskemal betriiffande utbudet av TV-

kanaler.

S 1152 OvRrcn FRAGOR

PA ordfdrandens frAga om foreni-ngen uppfyller samfdllighetslagens
bestiimmelse om tvingande fonderj-ng av 6 000 kr per ar svarar
kass6ren att bestAmmelsen uppfylls med rAqe '

Inga Ovriga frAgor anmiildes.

S 1153 NASTA MOTE

Nasta mote ager rum den 25 november kl 19.00 hos Ingrid Eriksson'

Vid protokollet, M6tle 2003-09-10

'/fu4trH
Eriksson

Justeras

landmark
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GYLLERODS SAMTALLI GHETS FONSNTNE Protokoll- 5/2003

Protokoll f6rt vid sammantriide med f6reningens styrelse

Tid:
PIats:
NArvarande:

2003-11,-25
hos Ingrid Eriksson

ordfOranden Ulf Strandmark (US)
Ingrid Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S 1154 FOREGA,ENDE PROTOKOLL

ForeqAende protokoll lades tiII handlingarna med konunentar frAn
ordf6randen att den fastighetsagare som f6rra gAngen ej betalt
medlemsavgift nu har gjort det.

S 1155 KASSORENS RAPPORT

Budget har foljts till 100 procent.

S 1].56 OMRADETS SKOTSE1

Ordf6randen har talat med Lennart Svensson ang&ende klippning av
Rosa Rugosa-hiickar i februari. Betriiffande sn6rOjning pA omrAdet sA
foredrar Lennart Svensson att skotta f6r hand, framf6r att anvanda
snoslungia. OrdfOranden har besiktigat omrAdet tillsanmans med tre
representanter frAn Molle Viigfdrening, se bifogad skrivelse.

S 1157 KABEL-TV

LJ har talat med Lithas och fett information om att ny teknik 96r
att priset pA boxar f6r korten kommer att halveras. Kostnaden
berAknas till ca 14' till 15' kronor f6r en box. Diskuterades
tidpunkt fdr ink6p av box och besldts att frAn Lithas beqira en
offert angAende utbyte av boxmodul f6r TV-kanaler. Om offerten
understigex 20' bestilller samfZilligheten utbyte innan Arsskiftet.
Beslut hitrom fattas per capsulam.

s 1158 Anslqorsr

Besldts att hAlLa Arsmotet sdndagen den 28 mars kI. 15.00 hos
S6derbergs, Molleliigev3gen. FOrhoppningen iir att genom att hAlla
m6tet en sOndag ska fastighetsaqare som inte iir bosatta pA



fastigheten ha stOrre m6jlighet
kvii}l under veckan.

att nilrvara ,in om

2tl

m6tet ager rum en

s 1159 oVRTGA rnAeOn

Inga 6vriga frAgor anmSldes.

S 1160 NASTA MOTE

Niista mote iiqer rum tisdaqen den 10 februari,
Jansson.

kl 19.00 hos Lennie

Vid protokollet, M6lIe 2003-11-25

.// /tKD/Xr._y2_' l/tnlzl J-
InVif S. Eriksson

]f Strandmark



GYLLERODS SAMFALL]GHETSFORENING

1(3)

Protokoll I/2004

Protokoll fort vid sammantrlde med foreningens styrelse

Narvarande:
Ordf6randen Ulf Strandmark (US)

Ingrid Erlksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

s 1161 ToRECASNOE PROTOKOLL

E-Aroaionrlo nrotokoll lades till handlingarna.r"

S 1162 KASSORENS RAPPORT

Prelimindr resultatrdkning dlstribuerades. N6gra smairre
avvikelser frAn budget noterades. Hdr kan ndmnas att
utgifterna for marksk6tsel varit mindre dn budgeterat, medan
forsiikringskostnader varit marginellt hogre, Iiksom kostnader
f6r e].

- ^,"-9,S 1163 OMRADETS SKOTSEL

Ordf6randen informerar om att Vdgforeningen pAborj at rensning
:\/ 1- ^r^an 

glp1i nn .\' n j I f r{r *A ^-f a* ^r-h i_ nrrr har oiorf s.ov Lv!vElr. rrqrl.tl-I119 dV IJr-LLrdU yO 9quvr vv11 uv!Y rrq!

Ordf6randen dlstribuerar fornyelse och underh5llsplan fdr
2004-2008.

Rosa Rugosahiickarna beskars senast f6r fyra Ar sedan.
Beskdrning kommer att ske under februari-mars. Lennart
Srzenqqcln rror c]ott: Sf rrrel sen oi r-k ioenom skrivelse tillJVgItOJVII Vv! vvuus. P--l

fastighetsagarna vid Silttorgets nordvdstra sida med anledning
av beskdrning av Rosa Rugosahdckarna.

Ordforanden kontaktar Ingvar Tingvall angAende rengoring och
mAlning av avspdrrningar.

Ordforanden tar reda pA vem som ansvarar f6r snorojning och
sandning runt Vita Byn. Skulle det visa sig vara V;igfdre-
ningens ansvarsomrAde, Atar sig ordfdranden att i en skrivelse
I i I 'l \/5nf Aran i nr^ren heoi ra en mof i rreri no till att SammaLfff vavrvlErlrrrysrr vEYq!q vfr fLtv

underhill inte fortsatte den sista biten fram till infarten
till Gylterod frAn banvallsomrAdet.

200 4-02-r0
Hos Lennie Jansson



2(3)

S 1164 KABEL TV-ANLAGGN]NGEN

LJ informerar om

- S k muxmodul. Ett inkdp tilt en uppskattad kostnad av 15-
20 000 kr skull-e gora det mojJ-igt fdr medlemmarna att
kopa boxerlAda och vailja kanaler enliqt 6nskemAI,
att mAnga storningar i vinter fororsakats av sn6n.
Hittills i vinter har LJ varit vid anldggningen ca 2

ggr/vecka fdr att forsdka itgarda uppkomna stdrningar,

att installation av nya kopieringssdkra kort har haft
inkOrninqsproblem,

att f n sdnds fyra av kanaferna (CNN, Kanal 5, Discovery,
Eurosport) digitalt. I augusti startar digital sdndning
av TV3.

LJ foreslAr att en "lathund" utarbetas over hur man ska qA
t_ i lIrrar-ra rrid -tsx-^i-^-- i m\/-sHncl ninoarna. DistributiOn kanLIIrvqvq vru JLULIIIllVO! A tv JqllvllrrrYu!r1

ske i samband med utdebiteringen. Ddr bor ing6 uppgifter om

vilka kanaler vi betalar fdr och vilka vi fir grati-s. F.n.
betalar vi 179 kr per fastighet och Ar fdr TV-kanalerna.

- I n^r,;'S 1165 ARSMOTET

S6derbergs har vidtalats av US angAende hyra av lokal-en.
ArsmOteshandlingar skickas ut senast 14 dagar innan motet. LJ
ser tiII att handlingarna kopieras. IE och TS skdter
distribuerinq pA Gyllerod och LJ distribuering till
'tr-^+.i^l-^F--i^-..^ 1.-^^-+f- ^4 annan Oft.Id>Lr9llELJA9ArC UUJOLLO yq

S 1166 OVRTCE FRAGOR

TS anmdler 6nskem&l om anskaffning av nAgot nytt lekredskap
l_i l I lolznl:J_qan Qfrzrol qon 5r en'irr am aff aora en orzersrzn or:hLr!! r9J:I/fquJUrr. JUJ vlirY

komnl ef terino 'r ^r--^r^r"ren. TS undersOker utbud ochAvrrryauuuv!rrry d.V IUNIgU-AoI.

kostnader. Styrelsens fdrslag tas upp pa Arsmdtet.

LJ vacker frAgan om vad av samfdllighetens handlingar som
skall arkiveras och hur 1dnqe.

US undrar om vl skall arrangera picknick pA Grdningen pa
midsommardagen l-iksom de senaste tvA Aren. FrAgan anmdls till

S 1161 NASTA MOTE

Tid: Sondagen den 28 mars direkt efter &rsmOtet.



3(3)

Vid protokollet, Mol-le 2004-02-70
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFOREN]NG ProtokolL 2/2004

Proto ko I l
^r,,..^l ^^> LyrurJs

Tid:

f6rt vid sammantrdde nFr canslt I am med f nren i ncerlgvvr

Ordforanden

2004-03-23

Ulf Strandmark (US)
Tnnrid E-ri lzqqCn (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S 1168 GODKANNANDE AV RESULTAT_

E ff ar aannmnAnn hoe-l A]_ q'j- ru r^1 ^^^Lr Lsr \jsllvrLrvqr19 ue>-L\rL JLyrurJell

resuftat- och balansrakningen for

M61le den 23 mars 2004

\/i.l nrrri- okol'l qlvrv y!

OCH BALANSRAKNING FOR 2OO3

att anta den framlagda
ir 2003.

U1f Strandmark

flrr'//'/-! {-7,'it
tnolLa S. Eriksson



GYLLERODS SAI'{FI\LLIGHE TSFORENING

111

ProtokolI 3/2004

Protokoll fdrt vid sammantriide med fdreningens styrelse
omedelbart efter Arsm9tet

Tid: 2004-03-28
Plats: Soderberqs, M6lleliigeviigen Lz

Ndrvarande:
Ordfdrande Lisa Axdorph

Lennie ,Jansson
Tove Stenberg

S 1-1"69 KONSTITUERING

Styrelsen konstituerade sig s&lunda:

.A.rsm6tet 2AO4-03-28 har utsett El-isabeth (Lisa) Axdorph ti11
ordfdrande (nyva})
Styrelsen utsiig Lennie Jansson till kassor (omvaf )

Styrelsen uts&g fngrid Eriksson till sekreterare (omval)
Styrelsen utsAg Tove Stenberg till suppleant (omval)

S 1170 OVRIGT

Niista styrelsemote preliminiirbestiims till 7 maj.
Ett tidigare mdte kommer h&llas f$r diskussion kring hur
arbetet med eventuell utbyggnad av lekplatsen skall planeras.
Styrelsen beslutar om att investera i grundmodul f6r
digitallsering av tv-kanaler till en kostnad av maximalt 20000
kr.
Lisa Axdorph skickar anmdlan ti11 Liinsstyrelsen om styrelsens
nya konstituering.

yo ,'Xkor-let,

,\il \ f'gt',b;
Tove Stenberg

M611e 2004-03-28

5 Justeras

G U-.o'x-q ,{-.t-_J
Lisa Axdorph



GYLLERODS SAITFJILLIGgETSFORENING

Ur

Protokoll 4/2004

Protokoll f6rt
rFi /t.

Ordfdranden

vid sammantr1d'e hos Lisa AxdorPh

2004-04-a"l

Lisa AxdorPh (LA)
Ingrid Eriksson (IE)
Lenni_e Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S I1?1 INKOP AV LEKUTRUSTNING

Styrelsen gick igenom kataloger frAn olika leverantdrer av
lelutrustning och enades om att v6lja ett lektorn frAn Hags'

Beslots att ta in offerter fr&n ett par olika foretag f6r att
kunna g$ra en prisjhmf$relse. IE kontaktar TJ entreprenad samt

Ingvar Tingvall och begiir offerter'

M611e den 7 aPril 2004

Vid prot.okollet

4,t,)zrtn,
t"nr/O Eriksson Justeras

C t":^A.i.
Lisa AxdorPh

oA', \9+



GYLLERODS SAMFALLIGHETS FORENING ProtokolL 5/2O04

Protokoll fdrt vid sammantrade
styrelse.

Tid: 2004-05-10

per capsulam med foreningens

Ndrvarande: Lennie Jansson
lndrrd Frl v qqon

S IL12 BESLUT ANGAET{DE VAL AV FIRMA FOR UPPMONTER.I}{G AV
LEKUTRUSTNING

Anbud har taqits in fran tva firmor, TJ Entreprenad AB i
NTrrhamnc, l,a.1e nr:h TnoVaA fin6.rz:ll i \4Alla Bada anbUden liggefr\jrrq!rrrJ!uYU

pa ca 21 500 kr. Beslots att ge uppdraget titl Ingvar
Tingvall. Lennie Jansson ger besked titl respektive firma.

M6lle den 10 ma-i 2004

\/i.l nrnf nlznl I o*vru }Jr(rL(rNUrfEL

Eri ks son
*;m/rrr,'- ,dru^'W

Lennre Jansson



GYLLERODS SAMFALLIGHETS FORENING Protokoll 6/2004

Protokoll f6rt

'L to:

Ndrvarande:
OrdfOranden

vid sammantriide med fdreninqens styrelse.

2004-09-1s

Lisa Axdorph (LA)
Lennie Jansson (LJ)
Ingrid Eriksson (IE)
Tove Stenberg (TS)

S 7L"73 MOTETS OPPNA}TDE

Ordf6randen hiilsade viilkommen och fdrklarade m6tet Oppnat.

S LL74 FOREGAENDE PROTOKOLL

F$reg&ende protokoll godkiindes och lades till handlingarna.

S 1]-75 KASSORENS RAPPORT

Kassoren (L,l) rapporterade att kostnaderna f$r marksk$tsel,
framfor aIlt klippningen av Rosa Rugosa, och f6r
iordningstiillande av lekplatsen blivit dyrare &n vad som
budgeterats. Diirvid har ett underskott pli 1964I;- uppstAtt.

S tT76 OMRADETS SKOTSEL

fnspektion I
Den 1 september 2004 genomfordes en inspektion av omrAdet av
ordfdranden (LA) tillsammans med Christer Nilsson,
representant f6r Molle viigf6rening och Ulf Strandmark,
tidigare ordforande i Gyller6ds samfiil-Lighetsf6rening.

Inspektion II
Leif Jacobson fr6n Hdgands kommun inspekterade i juni
lekplatsen efter iordningstiillandet. Lekplatsen dr utan
anmiirkning.

- Brev ang&ende misstiinkt almsjuka
FrAn Ulf och Lena Strandmark har f6reningen fett ett brev
angiende f6rmodad almsjuka pA en eller flera av almarna vid
Groningrens sddra kant. Lisa Axdorph har f att godkiinnande f r&n
Leif Jacobsson, H6ganits kommun att ta ned tv& st almar.
Ordfdranden i Mdlle Viigf6rening har tillfr&gats och godkiint
att almarna tas ned. Sten ,]onsson i H6ganiis anlitas fdr att ta
ned och omhilnderta virke och avfalI efter almarna.



- Avtal med Lennart Svensson
Lennart Svenssons avtal med samf6llighetsfdreningen 16per pi
sex m€rnader. Avtalet omfattar en fast del och en r6r1ig del
med timarvode. Uppsiigningstiden dr sex mAnader. Besl6ts att
bjuda 1n Lennart Svensson tiII att del-ta vid punkten "Omr8rdets
skdtsel" vid niista styrelsesammantriide. En genomgAng av
avtafets ol-ika delar ska ske vid det tillfiillet.

- M&lning av soffor
Til1 v&ren planeras mAlning av sofforna vld lekplatsen, resp.
tidigare lekplatsen, samt av de vita rdren vid entr6n frAn
bang6rden och vid entr6n vid Silltorget.

Stigen mellan Silltorget och banvallen
Viigf6reningen ansvarar fdr att stigen h511s oppen.

S I1'I'I CENTRALANTENNANLAGGNINGEN

Kvalit6n p& kanalerna 1-, 2 och 4 har blivit markant sdmre de
senaste veckorna. Besl6ts att tidigarelbgga dvergingen till
digital teknik fdr TV2. I samband med digitaliseringen kommer
Lithas att - om s& iir mOjligt - reparera SVT1 och TV4. Om

resultatet ej blir tillfredsstiillande, tidigareliiggs
overgAngen till digital teknik 6ven f6r dessa kanaler.

s 1178 oVnrCe FRAGOR

Fi-rmatecknare
Anmitlan av beslut om bndrins av firmatecknare skickas till
Lantmdteriverket .

- Anslagstavl-a
Besl6ts att siitta upp anslaqstavla vid H&ven, att anviindas f6r
meddelanden tilL medLemmarna. LJ Atar sig att snickra ihop en
tav1a.

S IT79 NASTA MOTE

NZista m6te iiger rum
november, kI 18.30.

Vid protokollet

hos Ingrid Eriksson, onsdagen den 24

Justeras:

C Ur.,"r.,f, A-=.,c'.'--i
Lisa Axdorph



AVGIFT totalt

Avsatt till
underhAll / investeringar

INTAKTER
Medlemsavgifter
Kommunalt bidrag asfalt.
Ovriga intiikter
Riinteintiikter
INTAKTERTOTALT

KOSTNADER ALLMANNA
Kostnader for markskdtsel
El till antennen
UnderhAll TV-antenn
Visningsriitter TV
Kontorsmaterial & porto
Lekplatsen
Ovriga kostnader
Ftirsiikringar
KOSTN. ALLM. TOT.

KOSTNADERASFALT
UnderhAll asfaltytor

KOSTNADERTOTALT

Anrrs RESULTAT

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Bu

1 600

1 600

116 800

500
117 300

40 000
5 500

15 000
45 000

3 200

3 500
2 300

114 500

1L4 500

2 800

Prel. utfall per dec 2004

Bit.4

1 600
0
0

1 600

11.6 800
0
0

116 800

40290 RR + mAlning + ldpande
5 000

23700
rt4 000

3 000
6L776

6 068
2607

t86447

0

't86 441.

-69 641

50 000 extra frAn Arsm6te

-L9 641

r

Prel. per den 1419

-utbu4 Visningsriitter

Sverige 1+2+4
TV3
DrL & Dansk TV2, 3Saf Tysk 7,

Kanal5
Discovery
CNN
Eurosport
STIM



GYLLERODS SAI'{FAILIGHETS FORENING Protokoll l/2005

Protokoll f6rt

Tid:
Plats:
Ndrvarande:
Ordfdranden

vid sammantrilde med foreningens styrelse
5

200t-02-L6
Hos Ingrid Eriksson

Lisa AxdorPh (LA)
Ingrid S. Eriksson (IE)
Lennie Jansson (tJ)

Y

Y
S 1180 FOREGAENDE PROTOKOLL

F6regAende protokoll godkiindes och lades till handlingarna.

S 1181 KASSORENS RAPPORT

Resultatriikning fdr 2004, Balansrapport och Budgetf6rslag fdr
2005 delas ut.

Kass6ren informerar om att aIIa rnedlemsavgifter har betalats.

Fdreningen har haft utgifter fdr marksk$tsel, TV-riittigheter,
mileriarbeten, upprustning av lekplatsen och fdrsilkringar.

ArsmOtet godkiinde en utgift f6r upprustning av lekplatsen med

50 000 kr. Det blev istiillet 60 900 kr. Vid budgetArets b6rjan
fanns 156 000 kr i eget kapital. For ndrvarande finns'75 000
kr p& f6reningens bankkonto. Underskottet pA 80 000 kr beror
pA h$gre kostnader f6r marksk6tsel och underh&ll' upprustning
av lekplatsen, samt hdgre avgift fOr adressf6rteckningen som
bestiills hos Lantmiiteriet, och h6gre avgifter fdr
f6rsiikringar, iin vad som budgeterats.

Diskuterades hur mycket det ir liimpligt att ha pA kontot f6r
att ha en tillriicklig buf fert. H6gst ett &rs medl-emsavqifter
har tidigare satts som riktviirde.

S T!82 CENTRALANTENNA}ILJiGGNINGEN

I januari-stormen brots masten av. De danska kanaferna gar
fortfarande inte att fa in, da reparatOren inte kunnat sdtta
tillbaka masten p g a att sn6 hindrar honom frAn att komma

tilI med den n6dviindiga liften.



GYLLERODS SA}{FALLIGHETS FORENING Protoko]7 2/2005

Protokoll f$rt vid sammantriide med fOreningens styrelse
5

Tid: 200l-02-27
Plats: Hos Lisa Axdorph, Krokgriind 10
Ndrvarande:
Ordf6randen Lisa AxdorPh (LA)

Ingrid S. Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Tove Stenberg (TS)

S 1187 FOREGAENDE PROTOKOLL

F$regAende protokoll godkiindes och lades tilt handlingarna.

S 1188 VERKSAI{HETSBERATTELSE

F6rslaget till verksamhetsberiittelse gicks igenom och smdrre
justeringar gjordes. L,I skriver ut och skickar VB samt Ovriga
styrelsehandlingar f6r genomldsning till dvriga ledam6ter.

S 1189 STADGEANDR]NG

Ref. till S 1185 fdregAende protokoll. LA har fr&gat Ulf
Strandmark om en stadgreiindring iir nddvdndig for att kunna
distribuera handlingar enbart i lidorna i omrAdet och fatt
beskedet att i det avseendet ger stadgarna utrymme fdr\/ tolkning. Tas upp som en punkt ti1l Arsm6tet.

S 1190 REVISOR

v LA har tillfrigat Cecil-ia Gullberg Mlintzing om hon Onskar st6
kvar som revisor i ytterligare ett 3rr. Det gOr hon.

s 1191 INFoR AnSUoret 2005

Diskuterades flera punkter att ta upp p& Arsn6tet, bI a:

- Omridets sk6tsel
Sn6rdjning ingAr inte i Lennart Svenssons avtal utan
mAste bestdllas vid behov. Styrelsen fdresl&r att en
kontaktperson utses. Det bor vara n&gon som 6r hemma
dagtid och som har intresse av och blick f6r hur omridet
bor sk6tas f6r att se viilsk6tt ut. En av v&ra aktiva



pensionarer som kanner f6r den hdr friigan, eller om sa
behdvs en f6r sonmaren och en fbr vintern.
Ny upphandling av markskdtsel kommer att ske'
Respektive fastlghetsiigare har skyldighet att se ti11 att
hZickar i tomtgriins skdts och hills vArdade.

- Budgeten
TvA alternativ for medlemmarna att ta stiillning ti11
kommer att utarbetas av LJ. I budgeten fdr niista Ar skall
en sdrskild post ,,Inspektion av lekredskapen" liiggas
ti]].

- Central-antennanliggningen
. En ersattare fdr Lennie Jansson som kontaktperson fOr\r/ Lithas fr o m Ar 2006 soks.

.A,rsm6tet bor ta stdflning ti1l om vi ska p5skynda en
total overgAng till digital mottagning.

v - Ev. stadgeindring
Se S 1188.

S TT92 OMVAL

Tove Stenberg meddelar att hon inte kommer att stZilla upp fdr
omval p g a sitrdel-es lyckliga omstiindigheter.

Vid protokollet, M611e 2005-02-27

'//f 't' /orlrrr{ J Ln /Jrc"^'
Ingri/ S. Eriksson/\'/ / 

GL"1,,. \q,- \^"'--r-n-----
Lisa Axdorph



GYLLERODS SAI'{FALLI GHETS FORENING

Protokoll fdrt vid sammantriide
omedelbart efter Arsmdtet

ProtokolI 3/2005

med f6reningens stYrelse

Tid:
Plats:
Ndrvarande:
Ordf6randen

S 1193 KONSTITUERING

Ti11 ordfOrande utses Lisa
Jansson, till sekreterare
Mona Nordin.

Vid protokollet:

ffu*,u*
S. Eriksso

4-03-20
Hos Soderbergs, Mdlleliigeviigen L2

Lisa Axdorph (LA)
Ingrid S. Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)

Axdorph, tilI
Ingrid Eriksson

kassor Lennie
och tiII suPPleant

Justeras:

?ci.",V; 4.;-
Lisa AxdorPh

Christer
Anteckning
Protokollet feldaterat. Ska vara 2005-03-20. CW



GYLLERODS SA}4FALLIGHETS FORENING

Protokoll fdrt vid sammantriide
mindagen den 20 juni, 2005

ProtokolI 4/2005

med f6reningens stYrelse'

Plats:
Ndrvarande:

Hos Lisa AxdorPh, Krokgrdnd
Lisa AxdorPh (LA)
Ingrid S. Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Mona Nordin (MN)

S 1194 FOREGAENDE PROTOKOLL
protokollet godkiindes och lades titl handli-ngarna'

S 1195 CENTRALANTENNANLAGGNING
Diskuterades alternativa leverantorer av installation och

service av centralantennanliiggningen. En forfragan b6r g6ras

om m6jlighet att ta in alternativa kanaler. Beslots genomfora

den beslutade upprustningen under hosten. F6rst diirefter
skissar LJ pA otiertforfrAgan hos tvA eller tre leverantdrer
fOr distribution inom stYrelsen'

S 1196 KASSORENS RAPPORT

Ekonomin f6ljer budget. Fakturor till Lennart Svensson skickas
via e-mai1.

S 11.97 OMRADETS SKOTSEL

ordforanden redogor f6r en rapport fran christer Nilsson
angaende upphandling av markskotsel som gjorts samtidigt f6r
Hamnf6reninglen, Vagioreningen och Gyllerdds samf iillighet '
Hamnforeningen och viigforeningen har tecknat ett ettirsavtal
med en ny entreprenor, FarmartjiinSt. samfiillighetsforeningen
avvaktar utvec]<Iingen. Avtalet med Lennart svensson l6per
til1s vidare.

S 1198 MIDSOMMARDAGENS PICKNICK
Arbetsuppgifter inf6r den planerade picknicken fordeLas '

S 1199 OVRIGA FRAGOR

IE kollar anslagstavlor hos Ivan Paulsson och GranngArden' Vit
fiirg och olja tirr fyra biinkar infdrskaffas. ordforanden
fdrklarar motet avslutat'

Vid protokollet

Apk'/{fu!ff-z- Lisa AxdorPh



ProtokoLL 6/2005
GYLLERODS SAMF'ALLIGHET

Protokoll for
*.^-^ rlanILLdlrL.ra9 srr uuir

Ndrvarande:

t vid sammantriide med foreningens styrelse
Lg septenberr 2005

Hos Lennie Jansson'
Lisa Axdorph (LA)

IngriC S. Eriksson
Lennie Jansson (LJ)
Mona Nordin (MN)

Atgriind 3

(IE)

S 12OO FOREGAtrNDE PROTOKOLL

Protokollet godkZindes och lades till handlingarna

S I2OL KASSORtrNS RAPPORT

Ekonomrn foller budget' lilagon

betatt Arsavgiften, men lovat
enstaka medlem har iinnu inte
gora det.

s L202

s 7243

Anbud ska begiiras
digitalrserrng av
instiillelsetider '

OMRADETS SKOTStrL

o LA ringer Lennart Svensson for att tala om att vr ar

nojdamedhansarbete,samtt:-llChristerNilssonforatt
pataia brrster i vZigf6reningens skotsel av "oarr'a" '

oPerStetro}thartillLAframfortmissnojemedattbilar
m fl fordon star uppst2itlda pa samfiillighetens
giistparkerrng' Samfiilligheten vidtar inga 5tg?irder'

o IE kontaktar Arne Olsson i Vj-ta byn' angaende

anslagstavla med f2istanordnrng'
. Soffor vid lekplatsen och f d lekplatsen

sommaren.

malas om till

fande
Pero En skrivelse till kommunen forfattas betriif

nyuppfort plank, griinsande tiLI Groningen'
Christiansson korrsulteras'

CtrNT RALANT ENNANLAGGN I NGEN

frAn fyra olika leverantorer avseende

kanalerna I och 4 samt serviceavtal med



ordforanden tackar for forplii.gnaden och forkrarar motet

avslutat.

Vid protokollet

tt''l-,*/r*, /*-,{.^J)
Lisa Axdorptl

a./ 
T./4 

i/t - .. t-
y'Urrd s - Eriksscn

o'r,/'J" Zn/r<r*^'



GYLLERODS SAMFALLTGHET

Protokoll fort
torsdagen den

Pl-ats:
Ndrvarande:

Protokol-1 6/2005

vid sammantriide med f6reningens styrelse
15 december 2005

Hos Lennie Jansson'
Lisa AxdorPh (LA)
Ingrid S. Eriksson
Lennie Jansson (LJ)
Mona Nordin (MN)

ordforanden forklarar m6tet 6ppnat. Forslaget till agenda
godkiinns.

S 1204 FOREGAENDE PROTOKOLL

F$regAende protokoll godkdnns och liiggs till handlingarna'

S T2O5 KASSORENS RAPPORT

Ekonomin f61jer budget. Trots upprepade paminnefser fran
kass6ren til1 lagfarne dgaren ti1l fastigheten Algriind 1'2 om

att Arsavgi-ften till samfiillighetsfdreningen dnnu dr obetald,
har avgiften ej betalats in. Styrelsen dr enig om att sA ska

ske och LJ skriver tiIl dgaren av Algriind 12 '

S 1206 CENTRALANTENNANLAEENTNENN
LJ har gjort en offertf6rfragan hos sju foretag som arbetar
med installation av kabelTV-anleiggningar- Fdrfr&gan avser
serviceavtal med dverenskommelse om instdll-elsetid- Foretagen
ir.

Jpp Parabol-, Bjuvs Radio och TV, Roth Antenn och service,
Antenn och Efservice, Baldershus Antenn och PataboL, ABT-

service och Lithas.
Fyra av foretagen besvarade offertfdrfrAgan. TvA av dessa drog

"ig ,tt, da de inte ansag sig ha kapacitet f6r en anldggning av

denna storlek. Aterstod JPP Parabol och Litas. JPP Parabol
meddelade att man kunde aterkomma tidigast ti1l varen.
AterstAr Lithas. Kontakterna med installationsfdretagen visar
att ett serviceavtal med Overenskommen instiillelsetid 5r
alltf6r kostsam f6r f6reningen p g a anleiggningens storlek'
Grovt beriiknad kostnad uppg&r Srligen til] ca 50 % av
anliiggningens vdrde.

S L2O1 OMRADETS SKOTSEL
LA har talat med christer Nilsson, som bekriiftar att
Farmartjdnst, kan skdta sndr6jning, pA eget initiativ och utan
anmodan fran f6reningen. Farmartjdnst iir den entreprenor som

anlitas av M61le Viigforening. LA kontaktar christer Nilsson
och Lennart Svensson angAende sndrdjning'

Algriind 3

(IE)



Styrelsen beslot att LA skriver ett brev till dgaren av

fastigheten Siltgriind 31 med anledning av nyuppf6rt staket' I
samband med att "t.t.tet 

byggdes tog sanrme Sgare bort den

befintliga Rosa Rugosahiicken som var planterad pi kommunens

mark. I brevet betonas vikten av att omrAdet kring Grdningen
f6rblir enhetligt och att fastighetsSgaren diirfor forvSntas
ersdtta den borttagna hacken med en ny Rosa Rugosahdck.

S 1,208 ANSLAGSTAVLA
En anslagstavla sdtts upp vid infarten till omrAdet. Ingvar
Tingvall har erbjudit sig att tillverka och siitta upp tavlan
mot ersdttning for materialkostnader'

S I2Og OVNTCE FRAGOR
ytterligare ett Eksjohus kommer att byggas pA den tomt som

ligger ndrmast samf iillighetens omr&de '

S I2IO NASTA MOTE

Niista m6te iiger rum den L] januari 2006, kl 19-00 hos Mona

Nordin.

Ordfdranden forklarar m6tet avsl-utat och 6nskar styrelsen en

God Jul och ett Gott NYtt Ar.

Vid protokollet:

Eriksson

(^ ,,'
E t-:t;r:\'t 

^-"-
Lisa AxdorPh

.t
/\x'j*'\r-J



GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006

Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse
tisdagen den Ll januari 2006

Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2

Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA)
Ingrid S. Eriksson (IE)
Lennie Jansson (LJ)
Mona Nordin (MN)

\-/ Ordf6randen f6rklarar m6tet Oppnat.

S 12LT FOREGAENDE PROTOKOLL
ordforanden 15ser upp utkast till skrivelse angaende

\,./ plantering av ny hiick mellan fastigheten Sillgriind 31 och
Gr6ningen (S L207, fdregAende protokoll) - Styrelsen
tillstyrker. Protokollet godkdnns och liiggs tiII handlingarna.

S I2L2 KASSORENS RAPPORT
Investering i digital teknik, i enlighet med beslut pA
Arsmdtet (S 1052), gjordes i december til1 en kostnad av
20 630 kr. Ekonomin foller budget. Inga of6rutsedda utgifter
har fdrekommit. Samtliga Arsavgifter har nu inbetalats-

S L2L3 CENTRALANTENNANLAGGNINGEN
Diskuteras huruvida styrelsen ska foreslA Arsm6tet ytterligare
digitalisering, denna gAng av de danska kanalerna. Parabol-erna
fungerar vdl och det finns f6r ndrvarande inget behov av att
byta dessa.

S 1274 OMRADETS SKOTSEL
Farmartjdnst sk6ter sndr6jning. Inga synpunkter frAn
medlemmarna har kommit till styrelsens kdnnedom.

S 1.2T5 ANSLAGSTAVLA
Anslagstavlan kommer att placeras utanf6r familjen
Bignert/Nilssons tomt ddr denna grdnsar ti11 Sillgriind. Ingvar
Tingvall har erbjudit si-g att tillverka och siitta upp tavlan
utan kostnad f6r fdreninqen.

s 72L6 AnSuornr 2006
Beslutas att Arsmdtet hAlls s6ndagen den 19 mars, kl 15.00 pi
fyra Vanners restaurang. Arsm6teshandlingarna skall vara
medlemmarna tillhanda senasL tvA veckor innan mdtet. Underlag
till revisi-onsberdttelse ldmnas tilI revisor i borian av
februari.



s 721,1 oVRrCa rnAeOn
Beslutas att hiidanefter fOrvara gammalt arkirrmaterial i TV-
boden.

S 121,8 NASTA MOTE

Niista m6te dger rum den 13 februari, kl 19-00 hos Ingrid
Eriksson.

Ordf Oranden f drkl-arar m6tet avsl-utat.

Vid protokollet

/,f.€n^em,*
Eriksson

r-t-;r;147q- A /""f-J
Lisa Axdorph



Gyller6ds
Samfdl I i g hetsfciren i n g

Protokoll
fdrt vid Gyller6ds Samfiillig hetsfflren ings konstituerande m6te

2006 Og ig kl 10.30 efter ordinarie stdmma hos Fyra Vdnner,

Mdlleliigevdgen i M6lle

Ndrvarande dr Elisabeth Axdorph, Lennie Jansson, Mona Nordin

och Sven Stedt.

s 1219 Ordforande Elisabeth Axdorph hdlsar de ndrvarande
vdlkomna och fdrklarar mdtet 6ppnat.

S {220 Till m6tesekreterare utses Mona Nordin

S 1221Sven Stedt jiimte ordf6rande Elisabeth Axdorph utses att
justera protokollet.

S 1222 Konstituering och ftirdelning av uppdrag
Beslutas att utse Lennie Jansson till kass6r
att utse Mona Nordin till sekreterare
att utse Sven Stedt till suPPleant

S 1223 Genomging och ftirdelning av arbetsuppgfter
inom repektive uppdrag bordldiggs till n5sta mOte.

Ndsta mdte beslutas tillden 3 april kl 19.00 hos Elisabeth Axdorph

Vid protokollet , justeras , justeras

frtt-^ 7//ad+ry Q;-au.-',.." ,{.r,*'J ('-.^- \t t"
Mona Nordin Elisabeth Axdorph Sven Stedt



Gyller6ds
Samfd | | i g hetsf6re n i ng

Protokoll fdrt vid Gyllerdds Samfillighetsf<irenings-
m6te
2006 05 18
kt 18.00
hos Lisa Axdorph, Krokgrand 10

Nirvarande dr Elisbeth Axdorph (EA), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (MN)

Odf6randen f6rklarar m6tet Oppnat

S 1224 F6regiende m6tes protokoll
Protokollet kan godkdnnas och ldggas till handlingarna.

S 
,|225 Justeringsman

Sven Stedt utses att justera protokollet

Sf 226 Kass6rens rapport
Ekonomin fdljer budget. Kostnad f6r sn0r6jning 1.800 kr, utf6rd av Farmatjdnst,
tillkommer.

S 1227 Lantmiteriet
Beslutas att E A f6r uppdraget att anmdla f0rdndringen i styrelsen till Lantmdteri-
myndigheten.

51228 Omridets sk6tsel, rapport
Christer Nilsson har kontaktat Farmartjdnst och pApekat de brister som medlemmar
meddelat. Vdgforeningen i M0lle f6rldnger kontraktet med Farmartjdnst ytterligare
eft Ar och f6reslir att Gyllerods SamfdllighetsfOrening 96r det samma.
Styrelsen beslutar enligt f6rslaget.

Torqen/HAven: Vdgf6reningen kommer att salta f6r ogrdsbekdmpning

HAven:Christer Nilsson kontaktar Lennart Svensson angiende kantskdrning och
sopning med besked att detta ska genomfOras under maj mAnad.

P g a klagomAl fr6n grannar kommer Vdgf6reningen 6nyo att kontakta den fastighetsagare
som forvarar en rish6g intill banvallen. Fastighetsagaren ombeds ta bort resterande ris ocks6
fdr att grdset ska kunna klippas.

S f 229 inkomna brev
TvA brev har inkommit till styrelsen varav eft frAn Sonja och Folke Persson som meddelar
avflyttning frAn omrAdet. Inbetalningsblankett f6r Arsavgiften bifogas brevet. Styrelsen
beslutar aft
beslutar att E A fAr uppdraget att meddela Sonja och Folke Persson att komma Overens
med ny dgare om den inb6rdes f6rdelningen av Arsavgift f6r fastigheten.

Styrelsen har tidigare i brev kontaktat dgarna till fastigheten Sillgrdnd 31 angAende
den Sndring av omrAdets karakt€lr som borttagandet av hdck grdnsande till GrOningen,
innebdr. Elisabeth och Lars Kruse Sillgrdnd 31, har nu besvarat styrelsens brev med



anmodan om aterplantering av Rosa Rugosahdck.

Styrelsen beslutar att E A fAr uppdraget att tillskriva Elisabeth och Lars Kruse och tacka
f6r svar, meddela att styrelsen som tagit del av synpunkter framstdllda i brevet, inte
har for avsikt att driva drendet vidare. Styrelsen anser sig inte ha annat uppdrag dn att
varna om omrAdets karaktdr.

Fastighetsdgare som dr intresserade av att diskutera bevarandet av omr6dets karaktdr
dr vdlkomna att h6ra av sig till styrelsen.

s1230 Tv
Styrelsen beslutar att fdrs6ka hitta personer som dr intresserade av TV-utbudet och se om
det gir att bilda en W-grupp. Beslutas att awakta besked om hur det danska W-ndtet
kommer att se ut i framtiden.

S f 231 Midsommar
Beslutas att styrelsen kontaktar varandra under midsommarveckan f6r fOrdelning av
arbetsuppgifter isamband med midsommardagens picknic pA Gr6ningen.

S f 232 Ovriga flrenden
LJ har bestdllt skylt till anslagstavlan.

H0stens styrelsemdte dger rum efter beslut iaugusti.

M6tet avslutas

Vid protokollet ordf6rande justeras

Y*'.- 12*y'i,' Gu-.*.il,U *o-l aq^{
Mona Nordin Elisabeth Axdorph Sven Stedt



Gyller6ds
Samfi | | i g hetsf6ren i n g

Protokoll f6rt vid Gyllerods samfillighebforen i ngs-

m6te
2m6 09 17
kt16.00
hos Lisa AxdorPh, Krokg€nd 10

Nlrvarande ir Elisbeth Axdorph (EA), Sven Stedt (SS)

och Mona Nordin (MN)

Ordf6randen fOrklarar m6tet 6ppnat

S 1233 F6regiende m6tes prolokoll.... 
.

F.toiorrei [a]i godkdnnas ocn nggas till handlingama'

6 {234 Justeringsman
Suen St"Ot utseJatt justera protokollet

llt$#ffiTr.Hr#sflTtastignerdsare inte betatt medlemsavsiften. Arendet bevakas'

Ekonomin fOlier iOvrigt budget'

il^11? 
gm."*n har stominsar pAverkat det dlgitala markndtet TV1' T\12 och w4'

Det har konstatera* ;il;ffiI;ilastt el ;tA;irttsrtins' DAlis bildkvalitet berol qn

atmosfafiska 
"to*ing"i 

En ji 
"tt 

le"-unat av overgang frin analoga till digitala sandnrngar'

Terracom som svarar for utbyggnade-n i landet har kontaktats och hdnvisar till at utbygg-

naden inte Arftlrdig for;n-ffi;1in 2117.mitqifuf anldggningardrdrabbade pi samma

;n D.tt i vart rir danska kanabr som stor svenska'

om stomingarna inte upphor tnots utbyggnad, ftnns altemativet kanaler via satellit Detta

[rau"i 
"t.Trertid 

ytterliiire investering i vAr anlfugning'

FOresHs att tills vidare arruakta uhreckling-en. Det s6gs att stomingama framst ir ett

Fblet som uppstAr under sommafialviret'

Iborianavseptemberrepreradesdende|avdentekniskautrustningensom$rsorjer
Ganig€nd och Krokgrdnd med TV'

Diskuteras att nu inbjuda inbesserade att anmdla sitt intresse for medrrerkan i TVgruppen'

Bestub att Sven Sta;ii:li"#; i"bi"d; ;m anstas efter samrld med Lennie Jansson'

S 1237 Kootnad f6r rcnoveringav sofior
lnovarTingvall kan genomf6ra viss reparation (byte av ffidelar) samt m6lning av tre soffor

(vi? tetptacema)- Pris 3.300 kr inklusiva moms'

S 1238 Lantmiteriet
Anm6lan om andrinii styrelsen dr inl6mnad 0lloch bekrabd av Lantndteriet'

Sf239 Brev till familien Knrse
Entigt bestut i "t'r"r#i 

i',"iEttircrtVit Elisabeh ocfr Lars Kruse, angiende det uppdrag

stvrersen anser s(1 ha angaende u"u"onif,-"u ";tgdetr 
karaktir ocn meooetar att styrel-

sdn inte har f6r avsift att driva drendet vidare'



51240Ink6p av "fof'till stegen
EA meddedr att "fot' inkOpts fOr att f6rbdfrra stegens stabilitet'
Pris 500 kr.

Sl24{ Skbteeln av Gyller6d' rapport
bhrister Nilsson rappdrterar att [ennart Svensson meddelat att han inte ldngrehar m6jlighet

att ta nanO om skOidetn av Gyllerod. Farmartjdnst har tidigare fOr denna -$dnst 
ldmnat

tf;fdn i ungefgr samma priinivA som gansten nu kostai. CN avser trdffa Farmartjdnst f6r

ny f6rhandling i oktober.

S 1242 Anslagstavlan
E"staliO skyltired texten GYLLERODS SAMFAIIIGHEIkommer att settrs upp pa

anslagstavlan v 38.

S 1243 Kr{ft festen-rapport
inbjudan till sensommaiiicnic pi GrOningen h6rsammades av nigra familjer som avnjOt

medhavda krdftor itrivsam samvaro'

S 1244 Ovriga frlgor
a) F6rfrigan
ilbn gengi Nilsson boende i eft Eksjohus pA Sillgrang sof villveta vem som ansvarar fdr

fOr skOtsltn av marken mellan tastiltreteri Sillgrend I och gAngvagen mot infarten till M6lle.

Beslutas aft EA kontraktar Tekniska kontoret fOr att fA reda p6 vem som ager marken.

b) Vid f6rre ordf6rande Ulf Strandmarks-begravning
den 12 september nedlades en krans frAn fOreningen.

Ndsta m6te beslutas aga rum
tisdagen den 28 november
kt 19.00
Klokgrtnd 2 hos Mona Nordin

M6tet avslutas

Md protokollet ordf6rande justeras

/Ea-"* 1/""h 6t-.1-*t Aa,vJ a- QL"'\
Mona Nordin Elisabeth AxdorPh Sven Stedt



Gylleriids
Samfd | | i g hetsf6 ren i n g

Protokol I f6rt vid Gy I lerdds Samfiil I ig hetsfdren i n gs-
mOte
2006 11 28
kt 18.00
hos Mona Nordin Krokgrdnd 2

Nirvarande ar Elisbeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (MN)

Ordftranden f6rklarar mdtet dppnat

S 1245 Fdreglende m6tes protokoll
Vad gdller medlemsagifter kan konstateras att en fastighetsdgare inte betalt medlemsavgiften.
Beslutas att EA kontaktar vederbdrande.

Protokollet kan godk€nnas och ldggas till handlingarna.

S 1246 Justeringsman
Lennie Jansson utses att justera protokollet

S 1247 Kass6rens rapport
Ekonomin foljer budget. En innestiende osdker fordran finns som gdller tjdnst utford av Litas.

S 1248 Omridets skdtsel
Sofforna kommer att bli f€irdiga under fdrsta veckan i december.

Lekredskapen har inspekterats och inget finns att anmdrka.

DA Lennart Svensson, pA egen begdran, kommer upphdra med sk6tseln av gr6nomr6de och
gAngar,
ombeds han genom EA att iiven skriftligen avsdga sig uppdraget.

EA och Christer Nilson f6r i uppdrag att snarast kontakta Farmartjdnst och med
foretrAdare fdr foretaget gA igenom vad som beh6ver g6ras. Ddreiter skrivs ett avtal enligt for-
nyelse- och underhAllsplanen.

S1249 TV-nltet
Enligt beslut vid m6tet i september har en inbjudan till medlemmarna anslagits om medverkan
i"TV-grupp". Intresset har varit begrdnsat.

Nysnofri parabol kommer att settas upp inom kort. Den ger bdttre stabilitet for mottagning
av Discocery och Eurosportkanalerna.

S 1250 Julbrev
F6resl6s att 6rets julbrev utdver aktuell information till fastighetsdgare i Gyllerod, ska innehAlla
erbjudande om medverkan i TV-gruppen.

Beslutas att medlemmarna i drets julbrev fir en pAminnelse om m6jligheten att genom med-
verkan i W-gruppen, p6verka utbudet av tv-kanaler.

S 1251 Ovriga frigor



Vlgsalt finns att til196 f6r medlemmar hos Christer Nilsson p6 Algr€tnd.

Nya medlemmar hdlsas v6lkomna till Gyllerdds Samfdllighet.

Beslutas om irsm6te den 25 mars 2OO7.

Nista m6te beslutas dga rum
onsdagen den 7 februari
kt 19.00
Krokgrlnd t hos Sven Stedt

M6tet avslutas

Vid protokollet

l' ,/ ,il , &__7"/ 1:'l <- ,/Q cz:"

Mona Nordin

ordforande

€ *;*;\,g;.*, .&-."^0.^<
Elisabeth Axdorph



Gyllerdds
Sa mf6 | I ig hetsf6ren ing

Prctokoll f6rt vid Gylfedds Semffilliglretsf6reni ngs -
m6te
2007 0207
kt 18.00
hc Srren Stedt lfukgrdnd 1

Nirvarande dr Elis*eth Adorph (EA) Lennb Jansson (Lf), Sven Stedt (SS)
och Mona Nodin (ilN)

OrdfiEnndcn &*lrar m6tet Oppnat

S f 252 Dagodnhgen kan gto.*fiuw

I lffi Tiit jt#mrc ubos SvGn Stedt

S 1254 F6rcgfolrtlo m6lcc emO*on fm gsfrfms ocfi tlgEp fl |@nm

I tS6 *onomir*port
Lf informera om d ffienhgens kcfrnder ftlr TV*epdioner blw s$ne Ar budgeterat.

Resultatapport for 2006 (ttll)ocfi eahnsrapport (blE) deb ut ocfi lnnehdfiet rcdovisa av Lf .

Ddrefter kan Resultabapport ocfi Babrnr*r*B Eggc ffi nandnngryrs-

g {256 Anm0tet
ArsmOfreshandlirqama gas igenonr inftr*sn6ftet sorn ager rum den 25 mars kl 15.00.
EA f{r uppdraget aft kontakta Re*aurang lnl*n t6 all undensoka om det ar m$ligf ail
ha Arsmotet dar. Arsm6fteshardlingama konnner at vara fretbtretsagdm Slhanda senast
14&rgar innan nffietager rum dvs den 11 mars.

$ 1257 TV/TVgrupp
Ny parabolantenn sattes upp senhoaten 2006. Vissa st0mirqnr i mffigningfl har ktmnd
lor$bra ocfr HsOkning ha pdgrtt unffi en tid. En W{rupp dr urder biHande och
SS fer uffrag€f d vaa sarnrnankallarde ocfi rerka som styrebens kontakperson f6r
gruppen.

Gunnar Gustafsson har inkommit med brev och forfragan om W-stoming men ocksi om
biHandet av en TVgrupp.

S {258 Lennart Svensson - Famartilnst rapport
Lennart Svensson har inkommit med sin uppe€gniqg som gdlbrfrSn Mr27 dec 2006 (avtabt
dn uppsegning avser 6 m&nder). Christer Ntsson har hafr ett mdte med Farmartjdnst den
18 ianuad f0r hspektim av ornridet. Farmar{arat komrner att Hlmna offert Sr omrAdets
sk6tsel.

S {259 Nesta m6te
beslutas fra nrm den lOrdagen den 3 mars kl 15.00 hos Lisa Axdorph
Krokgrdnd 10.

t0tet avslutas

Md protokollet ordforande justeras-_r

//.,r'r- A'"'.'/; t", Q- "o,rsul"u.y'd,l,-. r-re- \ttl
Mona Nordin Elisabeth Axdorph ' Sven Stedt



Resultatrapport
Giiller perioden: 06-01-01 - 06-12-31

Gyllerods Samftilli ghetsfdrening 06-01-01 - 06-12-31

8tt /
Gylleriids Samfiillighetsfiirening

Utskriven: O7-02-O7, kl 18.32 Sida I

Perioden Procent Ackumulerat Procent

ndnnNrxcnNs INTAKTER

3010 Medlemsavgifter

Summa huvudintiikt

SUMMA T'ORENINCENS INTAKTER

UTGIFTER FOR MARKOMRADET

4000 Marksk0tsel

Summa inkcip av varor och material

SUMMA UTGIFTER FOR MARKOMRADET

OVNTCIKOSTNADER

6050 Et

6100 CentralTV-anliiggning
6103 Visningsriitt TV 3

6104 Visningsriitt CNN
6105 VisningsriittEurosport
6106 VisningsrtittDiscovery
6109 VisningsrrittCopyswede
6110 STlM-avgifter
6111 Visningsriitt + programkort Kanal 5

Summa centraltv-kostnader

6500 Kontorsmat./Medlemsutskick

Summa kontorsmateriel och trycksaker

6600 Reparation och underhill

Summa reparation och underhSll

6790 Ovriga externa tjiinster

Summa 0vriga externa tjiinster

717l Representationoch mciteskostnader

Summa ovriga f6reningskostnader

73lO Fdrsdkringar

S umma fciretagsf6rsiikri n gar

SUMMA OVRICR KOSTNADER

FINANSIELLA INTAKTBR OCH KOSTNADER

8170 Bank och PG kostnader

Summa finansiella kostnader

I16.800,00

11.6.800,00

116.800,00

-28.232,50

-?3.232,50

-?.8.232,50

100,0

100,0

100,0

-24,2

'24,2

'2412

5,5

21,9

9,8

5,1

9,0
5,6

6,1

0,1

6,5

69,6

1,2

l12

7'
3'2

I,l
1'1

3,6

316

2,4

214

81,1

116.800.00 100.0

116.800,00 100,0

116.800,00 100,0

-28.232.50 -24.2

-28.?32,50 -24,2

-28.232,50 -24,2

-6.378,00
-25.563,00

-11.44,00
-5.928,00

-10.556,00

-6.526,00
-7.150,00

-159,00

-7.62t,00
-81.305,00

-1.365,00

-1.365,00

-3.795,n
-3.795,00

-1.250,00

-1.250,00

-4.214,50

-4.214,50

-2.812,00

-2.812,00

-94.74L,50

-6.378,00 5,5

-25.563,00 2r,9
-11.44,00 9,8

-5.928,00 5,1

-10.556,00 9,0

-6.526,00 5,6

-7.150,00 6,1

-159,00 0,1

-7.621,00 6,5

-81.305,00 69,6

-586,00

-586,00

-1.365,00

-1.365,00

-3.795,00

-3.795,00

-1.250,00

-1.250,00

-4.214,50

-4.214,50

-586,00

-586,00

-2.812,00 2,4

-2.8L2,00 2,4

-94.741,50 81,1

1,2

l12

7)
312

I,l
lrl

3,6

316

0,5

0,5

0,5

0r5



Gyl lerdds Samfiil I i ghetsforening 06-01-01 - 06-12-31 Utskriven: 07-02-07, kl 18.32 Sida 2

Perioden Procent Ackumulerat Procent

SUMMA FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER

REDOVISAT RESULTAT

.586,00 0,5

-6.760,00 -5,8

-586,00

4.760,00

0'5

-5'8



4
i)41

.?

Balansrapport

Gyllertids Samf[lli ghetsfdrening 06-01-01 - 06-12-31

Gylleriids Samfiillighetsfiirening

Utskriven: O7-02-W.kl 18.32 Sida I

Periodens IB Fdrlindring Periodens UB

rrr,r.cANcln

l0l0 Kassa

1020 Postgiro

Summa kassa och bank

2390 Interimsskulder

Summa upplupna kost./fdrutbet. int.

2991 Eget kapital

Summa eget kapital

SUMMA TILLGANGAR

DIFFERENS

9.479,70
75.734,98

85.214,68

-4.566,00

-4.566,00

-80.648,68

-80.6,{8,68

0,00

0,00

-5.510,00

21.632,00

16.1?2,00

-22.882,00

-22.882,00

6.760,00

6.760,00

0,00

0,00

3.969,70

E7.366,98

101.336,68

-27.448,00

-27.448,00

-73.888,68

-73.888,68

0,00

0,00

StepOne Bokfdring nxt frin Monania Sysbm AB, utgeva I



Gyllerdds
Sa mfd l I i g hetsfci ren i n g

Protokoll
fort vid Gyller6ds Samf5llighetsf6ren ings konstituerande mote
ffi03 25 2007 kl 16.30 efter ordinarie stdmma pi restaurang lntim,
M6lle

Nirvarande dr Elisabeth Axdorph, Lennie Jansson, Mona Nordin
och Sven Stedt

S 1219 Ordforande Elisabeth Axdorph hdilsar de ndrvarande
vdlkomna och forklarar m6tet 6ppnat.

S 1220 Till mdtesekreterare utses Mona Nordin

S 1221 Sven Stedt jiimte ordforande Elisabeth Axdorph utses att
justera protokollet.

S 1222 Konstituering och f<irdelning av uppdrag
Beslutas att utse Lennie Jansson till kass6r
att utse Mona Nordin till sekreterare
att utse Sven Stedt till suppleant

S 1223 Genomging och ftirdelning av arbetsuppgfter
inom repektive uppdrag bordldggs till ndsta mdte.

Vid protokollet justeras justeras

/'/t--n-,4JrmL Gur.lc^.,^- 
^*/^-J 

C--'bL4
Mona Nordin Elisabeth Axdorph Sven Stedt



Gyllercids
Sa mfd | | i g hetsfii ren i n g

Protokoll fttrt vid Gylleriids Samfiillighetsfiirenings-
mote
2007 06 10
kt 16.00
hos Lisa Axdorph, Krokgrdnd 10, Molle

Ndrvarande dr Elisabeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (MN)

Ordfdranden f6rklarar m6tet 0ppnat

S 1260 Dagordningen kan godkinnas

S 1261 Tilljusterare utses Sven Stedt

S 1262 Fdregiende mdtes protokoll kan godkdnnas och ldggas till handlingarna

S 1263 Ekonomirapport
Inga awikelser finns att rapportera.

S 1264 TV/TV-grupp
Vissa fdrvdntade stdrningar beroende pi sommarvdrmen har konstaterats. Dessa st6rningar
kommer att visa sig s5 lange vir ndrliggande omvdrld sander analogt.

Lithas har den 9 juni bytt antenn och installerat ett kylaggregat i TV-boden f6r att h6lla
varmen ddr p6 en ldgre niv5. Han har ocksA bestdllt tvA programkort: ett kort for
satellitmottagning av SVT 1, 2 och TV 4 och ett kort for satellitmottagning av CNN, Eurosport och
Discovery. Dessutom kommer Lithas att genomfdra en mdtning av det befintliga natets kapacitet
f6r att undersOka mojligheten fOr nya kanaler.

TV-gruppen kommer att f6 uppdraget att infdr ndsta styrelsemOte i september, inkomma med en
rappon.

S 1265 Underhill
Sjllvsidda triid
Christer Nilsson kan meddela att awerkning inklusive bortforsling av tvd sjiilvsidda triid vid
GrOningens grans kommer att kosta 1.500 kr (inkl moms). Foreslis att genomfora
awerkning/bortforsling av trdden.
Beslutas enligt forslag.

Torgen
ForeslAs att Vagforeningen besprutar alla torg i GyllerOdsomr6det med Round up fdr att h6lla
ogrdset borta.
Beslutas enligt forslag.

Grdsremsan
mellan fastigheterna p6 Krokgrdnd och gAngvdgen kommer att underh6llas av Farmartjdnst 2-3
gdnger/sdsong.



Omridet mellan Gyllerdd och Vlstra Bangatan
fOrvaltas av Mdlle Viigf6rening och Farmartjanst utfdr underh6llet.

Hundrastgird
Vid Mdlle vdgf6renings irsmOte diskuterades uppfdrande av en ev hundrastg6rd vid
stationsomr6det. Intresset fdr denna anordning torde bland Gyllerddsborna inte vara
omfattande. Arendet kommer att tas upp vid byf0reningens informationsmOte.

Lekplatsen
Vid inspektion av lekplatsen den 10 juni finner styrelsen att
- sitsarna p6 gungorna b6r bytas infor ndsta sdong.
- skadade delar av staketet som omgdrdar gungorna bor ocksi bytas ut infdr ndsta sasong.

S 1266 Midsommarpicknick
Beslutas att traditionsenligt, under fdrutsdttning att vddret medger, midsommardagen
den 23 juni kl ',|5.00, fira midsommar i Gyllerdd med picknick pA Grdningen.

S 1267 Garage Sale
Intresse finns for "garagefOrsdljning" i omrAdet och f6rfrAgan har inkommit om m0ilighet
f0r berorda fastighetsdgare att fi satta ett affisch om Garage Sa/e pA Samfdllighetens
anslagstavla. Styrelsen har inget att invdnda mot avisering som kan vara av gemensamt
intresse fOr GyllerOdsbor.

S 126S Ovriga frigor
Krdftor pi Grdningen
Styrelsen avser aven i ir sammankalla till en gemensam sensommarpicknick pi Grdningen.
Denna picknick beslutas aga rum den 25 augusti kl 18.00, underfdrutsdttning attvddretsAtill6ter.

Nista mdte
beslutas aga rum den ldrdagen den 18 september kl 19.00 hos Mona Nordin pi Krokgrind 2.

Mdtet avslutas

Vid protokollet ordfdrande justeras
/;
l/- , ' t I

,1"/a2.,-/L/6/v?L\1',^ i.- A.^r^ , ( 
,,r_. \'V \,roge\f.*.. /X<-d.'vl--,) -'

Mona Nordin Elisabeth Axdorph - Sven Stedt



Gyllertids
S a m ffl lligh ets fti ren in g

Protokolt fiirt vid Gylleriids Samfiillighetsfiireningsmiite

2007 09 18

kl 19.00
hos MonaNordin Krokgrtind 2, Mdlle

Niirvarande iir Elisabeth Axdorph (EA), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)

och MonaNordin (VS{)

Ordfbranden fbrklarar mOtet dppnat

S 1269 Dagordningen kan godkiinnas

S 1270 Till justerare utses Sven Stedt

$ 1271 Fdregiende miites protokoll kan godkflnnas och Mggas till handlingarna

91272 Ekonomirapport
Farmartjiinst har debiterat Samf;illigheten fiir mycket ftir utforda tjiinster Detta kommer

att utredas. PA kontot finns 140.000 kr. Vi viintar pi att Lithas ska skicka sina fakturor.
Fdr niirvarande kan konstateras att avgifter for 6 fastigheter iir obetalda (tre anonyma" 3

obetalda). Pflminnelser har gitt ut. I dwigt finns inga awikelser.

$ 1273 Omridets skiitseVrapport
Christer Nilsson kontaktar Farmartjiinst for att piminna om:
- att lekplatsen krattas regelbundet
- Angiende griisklippningen: Antingen tas klippet bort eller sker klippning allt-
ftir siillan. Christer Nilsson kontaktar Vtigftireningen om torgen angiende Round up.

Vi awaktar kostnadsfiirslag ftir klippning av Rosa Rugosa och fiir sk<itsel av griis-

remsan liings Strdmmingen. Kostnadsfiirslag awaktas iiven ftir byte av del av staket

vid lekplatsen.

S 127 4 TV/TV-grupp/rapport
Korten iir bestiillda. F<ir att uteda om vi kan ha fler kanaler behdver ledningarna miitas.

F<irst diirefter kan vi gi vidare. Ny fiirfrngan till Leif Houghton om n?ir miitningarna
planeras iiga rum. Sven Stedt kommer att kontakta TV-gruppen.



$1275 Brev till nya husiigare
Beslutas att skicka brev till nytillkomna i samf?illigheten fiir att hii.lsa viilkommen till
v6rt fina omr6de. Brevet kan innehilla litet om omridets historik, vad medlemsavgiften
anviinds till (omridets skdtsel, TV-anlaggning..), drsmdtet i mars, ytterbelysningen och
att nyinflyttade iir viilkomna att kontakta styrelsen fiir ytterligare information.

Nflsta miite
Beslutas iiga rum den 20 november 2007 hos Elisabeth Axdorph Krokgreind 10

M<itet avslutas

2n*.- /t/&4: € *-u[-A,k,-] C $-tt
Vid protokollet ordftirande justeras



Gyllertids
S amf?illigh ets fti rening

Protokoll fiirt vid Gytleriids Samfiillighetsftirenin gs-

Miite

2007 rl 20
kI20.00
hos Lisa Axdorph Krokgriind 10, Mtille

Niirvarande iir Elisabeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ) Sven Stedt (SS)

och MonaNordin (IvS{)

Ordfiiranden ftirklarar miitet dppnat

51276 Dagordningen kan godkinnas

S 1277 Till justerare utses Sven Stedt

$ 1273 Fiiregiende mdtes protokoll kan godkiinnas och lflggas till handlingama

S 1279 Ekonomirapport
Det ekonomiska liiget i balans, enligt budget och 133.000 kr finns pi kontot. Fdr niirvarande
konstateras att avgiften fiir tvi fastigheter iir obetalda. Piminnelse har gitt ut. EA fer
uppdraget att kontakta dem det giiller. Lithas har iinnu inte skickat sin faktura.

S 1280 Omridets sk0tseUrapport
Vi awaktar offert ftir klippning av Rosa Rugosa. EA fbr uppdraget att kontakta Christer
Nilsson. EA har varit i kontakt med Ingvar Tingvall som utftirt vissa mindre reparationer.
Frir tillfiillet beh6ver inget mer gdras.

Tack riktas till Christer Nilsson som forslat bort grenar vid Hiven.

$ 1281 TV/TV-grupp/rapport genom SS

SS har kontaktat Leif Houghton. Overgingen till digital TV har gitt bra. Satellitkorten har

inte behdvt anviindas (finns i beredskap). Tv-guppens verksamhet iir vilande tills vidare. SS

kommer att kontakta Leif Houghton som i sin tur ftir TV-gruppen kontaktar Lithas
angiende ut6kningen av TV-utbudet.



S1282 Eventuell hundgird
pa n* kontaktats av Mdlle viigftirening angiende anliiggande av hundgird. Fdreningen har

fortfarande inget intresse av hundgird.

$ 1283 Ovriga frigor
Julbrev
med aktuell information till medlemmarna kommer att skrivas.

Nflsta miite
Beslutas iiga rum tisdagen den !2 februari kl 19.00 hos Lennie Jansson, Algriind 3

M6tet avslutas

Vid protokollet ordftirande justeras

z^,r t '. '/ r

G L; cu\ v L r" , \-t- oL .,, *-'
Elisabeth Axdorph

c(-t,
MonaNordin Sven Stedt



Gylleriids
Samfiillighetsfti rening
Styrelsemdte i Gyllerdds samftillighetsftirening
onsdagen den 13 februari 2008 kl. 19.00 hos Lennie Jansson

Niirvarande ?ir Elisabeth Axdorph (EA) Lennie Jansson (LJ) Sven Stedt (SS)

och MonaNordin (lvSI)

Ordfbranden ftirklarar miitet iippnat

S 12S4 Dagordningen kan godkflnnas

S 12S5 Till justerare utses LJ

$ 1236 X'6regiende mdtes protokoll kan godkiinnas och liggas till handlingarna

S 1287 Ekonomirapport
Bul*yupporten visar ca 120 000 kr i likvida medel och ett kapital pi 73.000 kr.

Resultatrapporten: Medlemsavgifterna iir betalda. SVT har tiltkommit och Eurosport iir litet

dyrare, "Overskottef' ligger ftir niirvarande pi 47.00 kr. Men Lithas har iinnu inte inkommit

med sin faktura. Med reservation alltsi ftir upplupen skuld till Lithas. Ekonomi i balans.

S 1288 Omridets skiitseVraPPort
Ny offert har inkommit fran Farmartjiinst som har kontaktats av EA. Den nya offerten som

giiller klippning av Rosa Rugosa och hamling av pilar, godkiinns.

Anna G S har kontaktat EA angiende vatten i gxaget. Samf;illigheten kan emellertid inte

ansvara fbr vatten som triinger in i garage och ev konsekvenser h?irav.

S 1289 TV-niitet
Markniitet har problem, stirskilt sommartid. Digitalt ntit via satellit th dyrt.

Diskussionen r<irande olika befintliga ftirutsiittningar ftir TV-mottagning och utbud

ftir Gyllertids samftillighet fortsiitter.

S 1290 Arsmdtet den 16 mars 2008 fiirbereds

$ 1291 Niista miite
Konstituerande mcite i samband med drsmdtet den 16 mars

Miitet avslutas

Vid protokollet

L, ) ,a t(/x'/ /sr'7'e /(.,

MonaNordin

ordfiirande

Qt-&\r;.t<.t*fpz
Elisabeth Axdorph

iusteras



' Balansrapport

Gyllerdds Samf?illi ghetsfdrening 07-01-01 - o7-r2-31

Gylleriids Samftillighetsfiirening

Utskriven: 08-02-13, kl 18.40 Sida 1

Periodens IB Fdr[ndring Periodens UB

ru,r,cAxc,rn

1010 Kassa

lO2O Postgiro

Summa kassa och bank

2390 Interimsskulder

Summa upplupna kost./fdrutbet. int.

2991 Eget kapital

Summa eget kapital

SUMMA TILLGANGAR

DIFFERENS

3.969,70
97.366,98

101.336,68

-27.449,00

-27.49,00

-73.889,68

-73.888,69

0'ffi

0'ffi

-s.098,00
25.450,00

20352,00

27.610,00

n.6t0,M

0,00

0,(x)

47.962,00

47.962,00

-1.129,30
t22.816,98

121.688,68

l62,OO

t62,OO

-73.888,68

-73.888,68

47.962,00

47.962,00

Stepone Bokfdring nxt fnin Montania System AB, utgeva I



' Resultatrapport Gyllertids Samftillighetsfiirening
Gflllerperioden: 07-01-01 - U-12-31

Gyllertjds Samfiillighetsfdrening 07-01-01 - 07-12-31 Utskriven: 08-02-13, kl 18.40 Sida I

Perioden Procent Ackumulerat Procent

ndnnxmcnNs rNrAxrnn

3010 Medlemsavgifter

Summa huvudintiikt

sUMMA pOReNtNceNs tltArreR

urcrFTER ndn tvrlnKoMRADET

4000 Markskdtsel

Summa ink6p av varor och material

SUMMA UTGIFTER FOR MARKOTTANAOTT

OVNTCI KOSTNADER

6050 El

610l svT
6lu TV4
6103 Visningsriitt TV 3

610/. Visningsriitt CNN
6105 VisningsriittEurosport
6106 VisningsriittDiscovery
6109 VisningsriittCopyswede
6l l1 Visningsriitt + programkort Kanal 5

Summa centraltv-kostnader

6500 Kontorsmat./Medlemsutskick

Summa kontorsmateriel och trycksaker

6600 Reparation och underhill

Summa reparation och underhflll

717l Representationoch moteskostnader

Summa dvriga fcireningskostnader

73lO Fcirsiikringar

Summa foretagsf6rsiikri ngar

SUMMA OVRTCR KOSTNADER

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER

8170 Bank och PG kostnader

Summa finansiella kostnader

SUMMA FINANSIELI-A INTAKTER OCH KOSTNADER

146.000,00

146.000,00

146.000,00

-29.762,50

-29.762,50

-29.762,50

-5.414,W
-2.800,00

-995,00
-14.280,00

-5.472,00

-9.854,00
-6.OU,OO

-3.621,00
-7.568,00

-56.028,00

-1.365,00

-1.365,00

-2.4?3,00

-2.4?.8,00

-4.948,00

-4.948,00

-2922,00
-2.922,00

-67.691,00

-584,50

-584,50

-584,50

146.000,00 100,0

146.000,00 100,0

t46.000,00 100,0

-29.762.50 -20.4

-29.762,50 -20,4

-29.762,50 -20,4

100,0

100,0

100,0

-20,4

'20,4

'2014

3,7

1,9

0,7
9,8

3,7

6,7
4,1
')<
\')

38,4

0,9

019

1,7

lr7

3,4

314

2,0

2rO

46,4

-1.365,00

-1.365,00

-2.428,W

-2.4?3,00

-4.948,00

-4.948,00

-2922,W
-2.922,00

-67.691,N

-584,50

-584,50

-584,50

-5.414,00 3,7

-2.800,00 1,9

-995,00 0,7

-14.280,00 9,8

-5.472,M 3,7

-9.854,00 6,7

-6.024,00 4,1

-3.62t,00 2,5

-7.568,00 5,2

-56.028,00 38,4

0,9

0'9

1,7

l17

3,4

3'4

2,0

2r0

4f.'4

o,4

o14

014

0,4

014

O'4



GylYerdds Samf?illighetsfdrening oz-ot-ot - oz-tz-gr utstriven: og-oz-t:, tt ts.4o Sida 2

Perioden Procent Ackumulerat Procent

REDOVISAT RESALTAT 47.962,00 32,9 47.962,00 32,9



Gyllerbd skottdagen O8

Kira Elisabeth!

Du och dina styrelsekamrater grir vad jag frirst6r ett fint jobb, nir det giller skOtsel och underhill av
samftlligheten. Men ni sl5ss mot samma elindiga problem, som pligat alla fiiregiende styrelser -
v6r gemensamma W-anldggning. Ingen av dina fdregingare (inkl. undertecknad) har lyckats fi nin
bra slutgihig lOsning - i sjilva verket 5r det samlade utbudet sirnre idag in fiir 3O 6r sedan! Samtidigt
har en l6ng rad medlemmar kint sig tvingade att sdtta upp egna paraboler f6r att fl tillgtng till ett
bra kanalutbud. Kanske dr du kvinnan som kan drim genom en biirjan till en ldsning pi kommande
fbreningsmiite?

I se fafi kan m6iligen detta vara ett f6rslag till handlingsplan:

H Styrelsen btirjar med att friga oss om vitiverhwudtaget skall driva en gemensam

W-anliggning eller ej? Vi kanske skall slopa den och lita varje medlem ta sitt eget
ansvar fiir sitt W-utbud - alltsi i princip att vartenda Gyller6dshus sitter upp en egen
parabol. Samtidigt sinks medlemsavgiften.

Personligen tycker jag, att detta skulle vara ett misstyckande och strida mot den fina
samfiillighetsid6n. Men jag kan tanka mi& att omridets paraboligare kan ha en annan 6sik.

H Om vi bestdmmer oss f6r att driva anliggningen vidare, sl behdver den en omfattande
rekonstruktion. Dl f6resl6r jag fiDflande:

q Lintas fir i uppdrag att inom ftrmen f6r g5llande awal lterst5lla antalet W-
kanaler tillvad det var tidigare. Under lrens lopp har bl a MTV, RTL och ZDV fallit bort.
Vi biirjade med 13 kanaler, idag finns i bista fall 1O kvar.

H I en ny 6verenskommelse med Untas ligger man dessutom till ett antal nya
kanaler, ex Kunskapskanalen, SVT24 W4 Sport och BBC (sannolikt fler, kanske finns
det rentav gratiskanaler som kunde adderas till resten?).

Detta innebiir en tikad kostnad. Den tekniska utbyggnaden av anldggningen kan bekostas med
fonderade medel. De tikade kostnaderna fiir kanatavgifter mlste slis ut pi medlemmarna. En offert
pi de olika kostnaderna b6r tas in ffin Lintas. Kanske rentav fr6n nigon annan, rcm skulle kunna ta
6ver kontraktet med samfdlligheten.

Detta er eft frirslag. Sdkert finns det fler.

pee I Kanske kan du lyckas ddr vi andra missfyckades!



Gyllertids
S amfiillighetsfti rening

Protokoll
ftrt vid Gyllerods samfiillighetsftirenings konstituerande mote

2008 03 16 efter ordinarie stfimma p6 Restaurang Intim i M6l1e.

Ndrvarande 6r Lars-Peter Jonsson (LPD, Lennie Jansson (LI), Sven Stedt (SS)

och Mona Nordin $llltf)

S 1292 Ordforande Lars-Peter Jonsson hilsar de nnrvarande vilkomna och fdrklarar

m6tet Oppnat

$ 1293 Till mdtessekreterare utses Mona Nordin

S 1294 Sven Stedt jimte ordfbrande Lars.Peter Jonsson utses att iustera protokollet

S 1295 Konstituering och tdrdelning av uppdrag
Beslutas
att utse Lennie Jansson till kassOr

att utse Mona Nordin till sekreterare

att utse Sven Stedt till suPPleant

$ 1296 NIsta mdte
mindagen den 19 maj kl 19.00

Algriind 9, M611e hos Lars-Peter Jonsson

M6tet avslutas

vid protokollet justeras

MonaNordin

aQ,l
Sven Stedt

justeras

Lars-Peter Jonsson



Gyller0ds
S amf?illighets fii rening

Protokoll
2008 05 19

kl 19.00
hos Lars-Peter Jonsson, Algrtind 9.

Ntirvarande ?ir Lars-Peter Jonsson (LPf, Lennie Jansson (LJ), och Mona Nordin (lvSI).

$ 1297 Ordlbrande Lars-Peter Jonsson hiilsar de nilvarande vilkomna och farklarar
mdtet 6ppnat.

S 1293 Dagordningen kan godkinnas

S f299 Lennie Jansson utses att justera protokollet

$ 1300 Fiiregiende mdtes protokoll kan godkf,nnas och liiggas till handlingarna

$ l30l Ekonomirapport
Inga awikelser fran budget finns att rapportera.

$ 1302 Omridets sk6tsel
inga synpunkter p& omradets skdtsel har litmnats. Den tidigare vita bommen mot banvallen

har av okiind nu spraym6lats gul.

S 1302 TV-nitet
Ftir nai*atande finns inget att rapportera inom omrAdet'

$ 1303 Ovrigt
i; n."" har inkommit frin familjen Yalentin, Garngaind 13, angiende ftirfrigan om det

finns mtijlighet fiir familjen Valentin att tindrabefintlig (att ers?itta befintlig plantering av

mindre trddmed Rosa Rugosa) i fastighetens tomtgrfins mot Grdningen.

Beslutas att meddela familjen Valentin att endast skotsel av befintlig plantering i tomtgrdnser

inom omridet iir m6jlig. F6rflndring av befintlig ffiidplantering i gilinsen mot Griiningen och

en ut6kning av sumftittighetens bestand av Rosa Rugosa kan diirfor inte Hta sig gOras.

b) Fdreslis att iiven i 6r inbjuda intresserade till en stunds samvaro pi Grdningen

midsommardagen den 21juni kI 15.00 och titl picknick med krflftor i augusti.

Beslutas att styrelsen inbjuder till samvaro midsommardagen den2ljuni och till picknick i
augusti pn Grdningen. Evenemang instiills emellertid vid otjdnlig vEderlek. Information om

b6de midsommardagen och picknick i augusti kommer att aviseras.



Nista mdte beslutas till den 1218 kl 18.00 hos Lennie Jansson, Algriind

Mdtet avslutas



Gylleriids
S a m fiilligh ets fii ren in g

Protokoll
2008 08 12

kl 19.00
hos Lennie Jansson Alsriind

Niirvarande iir Lars-Peter Jonsson (LPJ), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS) och Mona
Nordin (lvIN)

$ 1304 Ordftirande Lars-Peter Jonsson hiilsar de nflrvarande viilkomna och fiirklarar
miitet iippnat.

$ 1305 Dagordningen kan godkiinnas

$ 1306 Sven Stedt utses attjustera protokollet

$ 1307 Fiiregiende miites protokoll kan godkiinnas och liiggas till handlingarna

$ 1308 Ekonomirapport
Sex fastighetstigare har si hiir l6ngt inte betalat sin medlemsavgift. Foreningen har ca
150.000 kr pi kontot. I ovrigt finns inget hiir att rapportera.

S 1309 Omridets sktitsel
Lennie Jansson har sett 6ver omr6dets lekplats och har bytt ut bultar i gungornas ftisten.
Omridet skdtsel har f cj fungerat utan problem och inga synpunkter diirom har inliimnats.

$ 1310 TV-niitet
Smiirre storningar har noterats for TV 5 och Discovery. For civrigt finns inget att rapportera.

$ 1311 Ovrigt
Midsommarfirandet pi Grdningen genomfcirdes traditionsenligt den2ljuni. Ett tjugotal
personer deltog.

Beslutas att iiven i 6r genom anslag pA anslagstavlan inbjuda intresserade till en stunds
samvaro pi Grdningen/picnic med kriiftor den 29 augusti kI 19.00 under forutsiittning att
viidret si tilliter.

Niista miite beslutas till den 6/11 kl 19.00 hos Sven Stedt, Krol$riind 1.

Miitet avslutas

vid protokollet . ordftirande
I

/2?,-*- /Ud"Z- {n e"fu'=-
justeras{{\,1



Gylleriids
S amfiilligh ets fti rening

Protokoll
2008 ll 06
kl 20.00
hos Sven Stedt, Krokgriind

Niirvarande iir Lars-Peter Jonsson (LPJ), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS) och Mona
Nordin (l\rII.{).

\/ 
S 13f2 Ordftirande Lars-Peter Jonsson hlilsar de nflrvarande viilkomna och fiirklarar
miitet iippnat.

\_, $ 1313 Dagordningen kan godkiinnas

$ 13f 4 Lennie Jansson utses att justera protokollet

S 1315 Fiiregiende mdtes protokoll kan godkf,nnas och lSiggas till handlingarna

S 13f6 Ekonomirapport
Alla fastighetsiigare har nu betalat sin medlemsavgift. LJ meddelar att ftireningen har ca
120.000 kr pi kontot. I iiwigt finns inget hiir att rapportera.

S 1317 Omridets skiitsel
Lena Strandmark har observerat en d6tt triid pi omridet.
Beslutas att uppdra at LPJ att kontakta Christer Nilsson i tirendet.

$ 1318 TV-niitet
\./ Utrustningen har uppgraderats, vilket gdr det m<ijligt att se Barnkanalen/Kanal 24.Litashar

modifierat utrustningen fiir kanal 5, se bilaga 1. F<ir 6wigt finns inget att rapportera.

$ 1319 Ovrigt

\'/ 
a) Anders Falkenius har tilt Gylleriids Samf?itlighetsfiirening (och M<ille Byftirening)
skickat

1) kopia av brev med "Kommentar till ftirslag fiir utbyggnad av Molle" som han tillsttillt
H<iganiis kommun. Anders Falkenius bifogar iiven

2) kopia av brev till vir fiirening som han tillstiillt M<ille Byftirening och som 16r samma
iirende. Han viicker ocksa frigan om det i Gyllertids Samftillighetsftirening kan finnas intresse
ft)r att diskutera fiirslaget/visionen om utbyggnad av M<ille, se bilaga 2.

Beslutas att iirendet tas upp pi dagordningen vid ordinarie stitnma den22mars 2009.



b) Julbrev
Beslutas att efter uppdatering, traditionsenligt i december, liimna 6rets julbrev till
fastighetstigarna i Gyllerrids Samfiillighet.

c) Arsstiimma 2009
Beslutas att hilla Gylleriids Samftillighetsfiirenings ordinarie drsstiimma s<indagen den2l
mars 2009. Uppdras et LPJ att boka l?implig lokal.

d) Niista mdte beslutas till den 27ll2009 kt 19.00 hos Mona Nordin, Krokgriind 2.

Mdtet avslutas

\./ vid protokollet ordftirande

/t-."^-A"r*Z- ;fu
\ justerEq

Ijq^rqt,lr]-"*
\JV



LITAS AB

&*'. /
2008-09-01 _ 6 ?

Henrik Orv6n

Gyllerdds Samf.ftirening

MOlle

.f,:.7.c. *
.Offert ( takpriser )

Ombyggnad med dagens 1l kanaler.
1 st Basenhet ( 6 enheter)'
2 st Satrnottagare ftr TVI o TV2 ( ersfltter linemottagare ):z 2 st CA modul Conur

Montage
Till ett pris av 16.71X):- ex monr

...- 
:*ert$ dt'fiia. &gg *rs,:titu ::sst e:bt';tsfr:!:eg E ftss {i*,r s*.'!t se;;;r i:i;; fsos *ss

Komplettering med TV6 o Barn/cunskapskanalen o byte av utnrsfiring Femman
2 st Terrest mottagare med modulator
1 st Satmottagare med modulator
I st CA modul Conar

Montage :

Till ett prls av 135{Xl:- er moms
|tae* #et;;t 3'ir vi irri yii'teriigut e 2 ;:.r:s;::Jer + &Jrge ::v Stste st;oie iiii€€ ;ti;ier ;:,,*--s!"

Inst av Viasat Golf, Viasat Natur€/ Viasat Crime, Viasat History,
Disrey Channel, Euronews o TV4 fakta

I st 19"Rackmedndtdel.

\,/ 3 st Sat mottagare NDS
3 st Stereomodulator

Kablage
I st Basenhet
3 st Satmottagare med modulatorv

Montage
Till ett pris av fl1,8{D:- ex moms
i-e*! *is::::3::r v! 

".::*riig;:;'e 
5 i';t;rir:les' ;;3€Ft vt;$er vi €s€tiiet it?ti;r$ )::;r;s;er sr| l;.;ou vc :;&;;;;;;:t

;:sr;:if j:,.i:;,*: -Plr s !rt:;;eies":;:e* aj!: i;;:at vi it;te ;i:$*j*.*;; {/:;:zs€s:;J*r-s;:;j q;cig ;;tis;::i. ;;:etj*-:':'- '

$.ifiii:;'{€ se"tf e.,:" vitts*:t eolf rrceat va f{{,tilt vii$:; t;,ctilt:it ew ;.ce!:ief telearr i::;s:;::;,.

JetixlHailmark ....................-5:-
TVB ......-,.....-.. ...............6:_
lianal g &.--iv+ Film -"r*.............. .........."............ .... .....i,-
TV4 Komedi *"/"-' ............,.-.-.......5:_

Samtidig digitalisering av DKI o DK2
Till ett pris av 9.900:- ex moms

vi hoppas att prisema skall vara frrdelaktiga frr Er och ser fram emot .

vidare order.



Med v?inlig hiilsning

Inryar Lindgren

ingvar@litas.se

LITAS AB
Utuarksviigen 52
262 53 Angelholrn Tel: 0431-18018. 07A 698&4A Far: 0431-18181



klz

Till Anita Olofsson

kopia Elii#'Axdoryh

Betr Miilles utbyggnad

Hej,

Mrille 2008 09 14

Mtille Byftirening

Gyllerdds Samftillighetsfdrening

Bifogar kopia av brev som jag l6mnade i boxen i samb med utstiillningen pi stationen,
diir vi tr?iffades, Jag repeterade fragan pi m0tet pa Grand ftirra Mandagen men fick inget svar-
PK sade att han skulle kolla efter mdtet- andra tog upp ungefrir samma ffirl.

Bifogtr iiven kopia av dversittsplan/ marlranviindningsplan som efter mdtet laddats ner frin
kommunens hemsidaden kom i kraft 2O02 efter utstiillning och sarnrid.
Hiir framgflr aktuellt omnide godkiint frr tlitbebyggelse vid garnla skolan-markerat med gult.
Observera att befintligt lemnas ortirt och 6ven f.d, heshage liings cykelviigenovilket
skulle kunna ge ett sammanhengande grtinstrak fmm till staticnsbyggnaden.
(De inte skogsomridet 6r prick markerat tror jag det kan r6jas up'p och fbrvandlas till dgon
typ av park med bibeheilande av vitsippor)

Om <inskemilet iir fler pennane,nt boende i Mdlle med underlag ftir <ikad service , anser jag att
det vore mest kons*nrktivt av kommrmen att frlja de riktlinjer som dverenskommits i 2U)2 ers
markanviindningsplan ftir att fr en harmonisk utvtrkling &v Mdlle - utao atr bebdva innesluta
befintlip Gyllertkt med fttiitad bebyggelse. Byggnationen i Nyharrnsliige ftr tycks ftilja
planen.

Vid en planering av otnridet enl- ovan dversiktsplan trdr de positiva erfairxihetsm.r fx6fi
befinfliga Gyllertid tillvamtas och en samordning ske.

Med hopp r# ni kan sfJ.ra in koinmrmerrs planarbe*r: pi dettrr spfu,

Med viinlie hlilsniss
.27 ./ ' .t 7t

. rfuz/ a- l ./4-/ L C<_Q___='Anders Falk6nius

Gamgrend 8, M0lle

tEltTOZ 58 59 78 e- mail :anders.falkenius at telia.com

Bifogas Brev till Hdganiis Kommrm 2008 09 M
Oversikts plan/markanv. Plan 2002



QyaihbTl"" /taw*a*r' &ig slr,xl* . +i*4 L&l- 1 l-rd

Beff ntlig t{tortreilrulrtur
Tturbbebyggobe

ffi T6brbbebyggdse, verksamhd€r, tndrsffi

W, Fb€ders

Ny tltortsstruktur m.m.

E:n Tltorbbobyggetse, bo€rde

I ribrtsb€b!€ge|se, bo€ndalvorttsamh6

I raorbbebyggdso, vorttserntteohand€l

*ala

f,,,:Tl

ffi
EEMI

ffi
r:...:::.:,

I rebrebobygpbo, vstsarnheterflndus&l

Grenc f6r utbyggnad av tAbri

Fdlidsbeb!€g€bdgrolft ana/nahtr

Caq*W

Ufodningpomreds

Gr&rcilnrktur

Sirsklft vdrdefullt grruMvattenomrAde

Nya vflgar

-- 
Nyveg

--- Nyvag

ll | | | Vil<tigkoltefdirnrdt<tinie

Glng- och cykehvflgar
BefnfQ SenS o€h cyldvCg



Till Hiiganiis Kommun Mdlle 2008 09 04

' Kommentar till Ffirslag fDr utbyggnad av Mdlle

I Efter att idag ha tagit del av utrednings skissema som visas pi stationshuset hariag
nedan spontana kommentar.

Jag vill minnas att ftir na$a ar sedan liit Hriganiis Kommrm utarbeta en

@ ftir att identifiera mark som kan /fhr bebyggas i framtiden.
Denna plan utarbetades (av Kerstin Nilermark fir planark pi Liinsstyrelsen ? ) och efter
utstiillning och samr&d faststiilldes formellt vad jag vet denna markplan.

Ftir M6lles vidkommande ti[ats endast byggande p markonr&e direkt sods om
Mtilletriidgirden (,gamla skolan), i riktning mot cykelviigen.

Min ffiga iir vd har hAfi md denna nrark och fortsatt planering diirav.

Anser att en framtida utbyggnad av M<ille i den riktrringen kunde ge en harmonisk utveckling
ftir 6kat antal permanent hnds ,ftirnyad variant av Gyller6ds omridet.

Att fitrtiita bebyggelsen p& grdnomridet l6ngs Bangatan och darmed ta i ansprik befintlig
fotbollsplan med tillh6rande grdnyta tycker jag eir negativt.

Denna mark borde res€rveras ftir fritidsaktiviteter och gr6nomr6de /pr,k medan omrfi&t vid
Vita Byn med sitt centrala l6ge borde vara lampligt ftr ssnior bostader.

Med viinlig hiilsning

Anders Falkenius

Gamgiind 8
Mrille



Gylleriids
S am f?illigh etsfii renin g
20090r29
Styrelsem<ite i Gyllerdds samf;illighetsftirening
onsdagen den 28 januari 2009 kl 19.00 hos MonaNordin, Krokgrzind 2.

Niirvarande iir Lars-Peter Jonsson (L-P J), Lennie Jansson (LJ), Sven Stedt (SS)
och Mona Nordin (l\df.f)

Ordfiiranden {iirklarar miitet iippnat

$ 1320 Dagordningen kan godkflnnas

S 1321 Till justerare utses SS

$ 1322 Fiiregiende miites protokoll kan godkiinnas och liiggas till handlingarna

$ 1323 Ekonomirapport
Den preliminiira oreviderade balansrapporten visar ett eget kapital pil79.977:-, samt 81.468:-
i likvida medel.
Resultatrapporten: Medlemsavgifterna iir betalda. Kostnaden ftir utiikning av TV-program-
utbudet och moderniseringen av anliiggningen (enligt beslut pi irstiimman) blev 34.750 kr.
Ekonomin tir i Balans.

S 1324 Omrfldets skiitseUrapport
Inga synpunkter pi omridets skdtsel har inkommit. Angiende innehillet i aktuellt avtal med
Farmartjiinst se bilaga 1.

$ 1325 TV-niitet
Inga synpunkter pi anliiggning eller TV-utbud har inkommit. Den i fiireningen som ?ir

intresserad av TV-verksamheten/programutbudet kommer att hiinvisas till Gyller<ids TV-
grupp.

S 1326 Arsmiitet den 21 mars 2009 fiirbereds

S 1327 Niista mdte
Konstituerande mtite i samband med drsmtitet den 21 mars

Miitet avslutas

Vid protokollet ordforande justeras

\_.' -L.;

Sven Stedt

/L/ lr -,'/' "/ .^i t

/--//4?.-^- "/ L"ery1Zt u'u 
rjlh, W,:

Mona Nordin Lars Peterfionsson



t32a7- i

Fr6n: Fredrik Nordin <nordinmolle@telia.com>
Amne: FW: Farmartidnst
Datum: onsdag 28 jan 2009 20.51.15 GMT+01 :00

Till: Mona o Carl <nordinmolle@telia.com>

Vidarebeford rat meddelande
FrAn: Christer Nilsson < Christer.Nilsson@octoplus.se>
Datum: Sat, 17 Feb 2OO7 13:13:48 +0100
Till: Lisa Axdorph <elisabeth.axdorph@telia.com>, Lennie Jansson
< herr.jansson @telia. com >
Amne: Farmaftjdnst

Hej,

Har nu fStt forslag frSn farmartjdnst.
'.t 22.5OO / 3r + moms

Motsvarande de arbetsuppgifter som ingick i Lennarts avtal.
Med tanke p3 att Lennafts avtal skrevs 2001 s3 f8r man anse att det Eir OK (21.000 +
moms).
Avtalet giiller 1 3r - 1 april till sista mars.
1 mSnads uppsiigning annars fdrliings avtalet.
3 betalningsperioder. maj, augusti, september.

Timpris extra arbeten:
- 24O / tim for arbete
- 190 / tim for traktor/vagn alternativt bil/sliip
- 70 / tim fdr trimmsax, hdcksax, motors8g

Jag skall studera det lite nogrannare och ta ett snack med F. s3 att vi air helt 6verens.

'.-z Men som helhet kan ni anvdnda ovanst8ende fasta pris som bas i budgeten.
Planerar ni extra arbeten sE ta hdnsyn till det.

Har jag mandat att sdga OK till detta ?

- Ni f8r kopia pE avtal niir jag pratat med F.

Hiilsn Christer N

* *X< ****r<X* ******* **t<***)k ** )k

Christer Nilsson
Octoplus AB
Garnisonsgatan 25 A



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING . PROTOKOLL. dEN22 MArS 2OO9

Styrelsemtite den 21 mars 2009

Ncirvarande; Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordfiirande),
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).

1. Konstituering av styrelsen

Vi beslutar att Lars-Peter Jonsson och Leif Houghton ska vara firma-
tecknare, var och en ftir sig, att Leif Houghton ska vara kasscir och att
Christer Wallentin ska vara sekreterare.

Vi beslutar att inftira ordningen att det iir ordfiiranden som justerar
styrelsens protokoll.

2. Niista miite

Niista m<jte blir den 15 april klockan 17.30 pA Atgrand l.

Vid protokollet

,"- J"
t,ir.n i J,-.
L| \" LtLUt 'uLr
Christer Wallentin
sekreterare

Justeras

/ At t

,/r*utt >"fars-Pet", 
JJn..ort

ordfiirande



GYLLERoDS SAMFaLLTGHETSF6RENTNG . PROTOKOLL . den 23 aprir 2OO9

Styrelsemiite den 22 april2009

Ndrvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordftirande),
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).

1. Information efter flrsmiitet

Vi konstaterar att protokollet fr6n 6rsm6tet har delats ut till medlem-
marna tillsammans med information om hur Srsavgiften ska betalas.

Vi beslutar att Christer ska siitta upp ett anslag pi ftireningens an-
slagstavla med uppgifter om den nya styrelsen.

2. Aktiviteter under verksamhetsflret

Striddag
Samling sker scindagen den 10 maj klockan 10 pi parkeringsplatsen
vid Hiven. Huvuduppgiften iir att snygga upp pe parkeringen och att
ta ned den uttjiinta parabolantennen. Om det blir en god uppslutning
kan stiidningen utstrdckas till andra delar av Gylleriid.

Midsommarfest
Den traditionella picknicken hills lordagen den 20 juni cirka klockan
14. Den ndrmare planeringen sker pi niista styrelsemcite.

Krdftskiva
fuets kriiftskiva blir fredagen den 28 augusti.

3. Webbplats

Christer presenterar ett utkast till innehill i en webbplats ftir fiirening-
en. Han fiireslir ocksi att fiireningen registrerar tv6 domiiner, niimli-
gen www.gyllertid.se och www.gyllerod.se, samt viiljer one.com som
webbhotell. Den totala kostnaden for det fiirsta 6ret ar 716 kronor plus
moms; diirefter 486 kronor plus moms per 6r.

Vi beslutar att Christer ska registrera domiinerna enligt ovan, och att
han ska g<ira en ftirsta version av webbplatsen till niista sfyrelsemrite.

4. Ovrigt

Leif beriittar att han har talat med en medlem som tycker att de tvi
danska tv-kanalerna fungerar dAligt. Leif har varit i kontakt med Litas,
fiiretaget som svarar frir underhill av Gyllerrids tv-anliiggning, och
kommit fram till att bristerna troligen iir <ivergiende.

Christer tar upp frhgan om den stora almen p6 Gr<iningen. Enligt
Yggdrasil Triidservice iir triidet drabbat av almsjukan och bcir awer-
kas snarast.
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Flera ginger under m<jtet kommer vi in pi fragan om iigande och
ansvar for sk<itsel och underhdll. Var 96r griinserna fiir den mark som
samftillighetsftireningen respektive kommunen iiger? Och vilka viigar
och platser ska samf2illighetsforeningen respektive viigftireningen
sktita?

Vi beslutar att unders6ka ovanstiende fr6gor och att ta upp dem pi
niista styrelsem6te. Var och en pA sitt h6ll ska skaffa mer information,
bland annat genom samtal med nyckelpersoner och efterforskning av
slaiftlig dokumentation.

5. Niista miite

Niista mote blir tisdagen den 2 juni klockan 18.30 hos Christer pi
Garngr?ind 13.

Vid protokollet
a-'

Justeras

n

0mttr,#_
Christer Wallentin
sekreterare
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Styrelsemiite den 2 juni 2009

Nrirvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordforande),
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).

1. Rapporter

STADDAG Christer och Leif rapporterar om stiiddagen den 10 maj. Ett
20-tal personer var med och stiimningen var god. Arbetet var inriktat
pi att gora det fint i Hiven. En gammal parabolantenn monterades
ned, asfalten rensades fr6n ogriis och buskarna intill parkeringsplatsen
ansades. Viigforeningen bekostade en container ftir triidgirdsavfallet.

PLUSGIROT Leif ber?ittar att han innu inte har fitt bekriiftelse frin
Nordea att han iir behorig att sk<ita ftireningens plusgirokonto. L6pan-
de utbetalningar grirs diirfor tills vidare av Lenny Jansson, den forre
kassoren. Leif ska ftirsdka att pAskynda iirendet hos Nordea.

TRADFALLNING Christer talar om att den sjuka almen har fiillts av
Steen Johansen, Hoganiis, pi ett mycket effektivt vis. Christer och
Leif 6tar sig att hyra ett sliip och kora bort de kvistar som iterst6r efter
fiillningen.

TV-FRAGoR Leif informerar om liiget niir det giiller kanaler och
mottagningsfijrhillanden. Alla kanaler utom de danska har fungerat
viil under den senaste tiden. En orsak till att tv-bilden frin Danmark
inte har varit si bra dr det fina viidret; det iir en gammal erfarenhet att
hdgtryck ftirsiimrar mottagningsforhillandena i M61le. Leif anser att
det - med den nuvarande anliiggningen - inte ghr att gora mer for att
forbiittra mottagningen.

2. Midsommarfesten

Vi bestiimmer att uppliiggningen av midsommarfesten ska vara
ungeflir densamma som tidigare. Den h6lls ldrdagen den 20 juni
klockan 14 och ftireningen bjuderpi kaffe, te, saft, kanelsniickor och
terta. Vi fordelar arbetet, se kom-ihiglistan.

3. Gylleriids webbplats

Vi diskuterar Christers skiss till webbplats och ger honom klarsignal
att fortsetta med arbetet. Hans m6l iir att presentera en fiirsta version
av webbplatsen fiir medlemmarna till midsommar.

Tips pi inslag och lorbiittringar iir foljande: (1) skriv om reglerna ftir
eldning plus tips pA hur man eldar pi ett bra sdtt; (2) tipsa om H6ven
som parkeringsplats for giister; (3) legg ut aktuell information om tv-
utbudet, stdrningar med mera pi webbplatsen; (4) l6t medlemmarna
anviinda webben flor felanmiilan.

Christer tar upp frigan om skanning av protokoll, verksamhetsberdt-
telser och alla andra dokument som finns i foreningens arkiv. Om det
gjordes, skulle materialet bli lett tillgiingligt bide ftir styrelsen och fijr
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medlemmarna. Han betonar att det emellertid dr ettrdtt stort arbete
som skulle kosta flera tusen kronor. Han 6tar sig att undersrika saken
och iterkomma till frSsan vid niista mdte.

4. Markfrflgan

Vi talar om dgande och skotsel av marken i Gyller<id. Det tycks vara
sA att kommunen 6ger all mark, medan skcitselansvaret iir uppdelat pA

viigftireningen och samf?illighetsfiireningen. Var griinsen 96r mellan
den enes och den andres ansvar behdver bli tydligt. Lars-Peter 6tar sig
att underscika detta, bland annat genom samtal med Christer Nilsson.

Christer beriittar om sin kontakt med en medlem pA Krokgriind
ang6ende skotseln av storgatstenen mellan dennes tomtgrilns och
gatan. Vi kom fram till att ansvaret for sk6tseln ligger pi viigftirening-
en. Leif Stog sig att ta upp frigan pi niista m6te i viigftireningens
styrelse.

5. Niista miite

Niista mote blir onsdagen den l9 augusti klockan 18.30 hos Leif pi
Sillgriind 45.

Justeras

LL&ilft+<
Christer Wallentin
sekreterare

rs-Peter Jonsson
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Kom ihfig-lista efter styrelsemOtet den 2 juni

Vad Vem NAr

1. Rapporter

l. Leif samarbetar med lars Steen fiir att fb
bort tv& gamla bilar i Hiven.

2. Snygga till skylten fOr parkering vid
infarten till Hiven.

3. Tala med iigaren till den fastighet pi
Krokgriind som har en fiirrnrxen pil.

4. Leif piskyndarNordeas behandling av drendet
om behOrighet ftir plusgirot.

5. Kdra kvistar till Tjdn<id.

6. Hjalpa Pelle Christiansson med iterstiillning
av gatsten efter arbete pi avloppsledningen.

7. Se till att fbreningens anslagstavla iir aktuell
och inte dverfull.

2. Midsommarfesten

8. Koka kaffe p6 termos, baka kanelsniickor

9. Baka en stor jordgubbstirta.

10. Blanda saft pi karaffer.

3. Gylleriidswebbplats

11. Skriva ned reglerna ftir eldning

12. Skriva en eldningsinstruktion med eldningstips

13. Undersdka vad det kostar att skanna dokument

4. Markfrlgan

14. Undersdka ansvaret ftir skdtsel av marken.

15. Informera en medlem pi Krokgriind om styrelsens
uppfattning i frigan om sk0tseln av storgatsten.

16. Framfiira ett Onskemil om skOtseln av storgatsten
utanfiir tomgrinsen.

Leif

Leif

Leif, Lan-Peter

Leif

Leif, Christer

Leif, Christer

Christer

Lars-Peter

Christer

Sven

Leif

Sven

Christer

Lars-Peter

Christer

Leif

Fdre 19 aug

Pi geng

F0re 19 aug

Snarast

8 jun

Snarast

LOpande

20 jun

20 jun

20 jun

Snarast

Snarast

Fdre 19 aug

F0re 19 aug

Snarast

Yecka24
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Styrelsemöte den 19 augusti 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande),  
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare). Gäst under punkt 1: 
Christer Nilsson, ledamot av Mölle vägförening. 
…………………………………………………………………… 

1.  Markfrågan 

Christer Nilsson redogör för kommunens, vägföreningens, samfällig-
hetsföreningens och den enskilde fastighetsägarens ansvar för under-
håll av mark i Gylleröd. Han överlämnar tre kartor som belyser 
gränserna mellan de olika intressenterna och pekar bland annat på 
följande: 

• Det åligger samfällighetsföreningen att sköta den del av Fälads-
stigen som ligger närmast Silltorget, medan vägföreningen ska 
sköta resten av stigen ned mot banvallen. 

• Det finns en gångstig mellan Sillgränd och ”husen på höjden”; 
sedan går den längs Gyllerödsområdet ned i hästhagen. Stigen är 
inritad på kartorna, men den ingår inte i samfällighetsföreningen, 
och inte heller vägföreningen är ansvarig för skötseln av den. Slut-
satsen blir att det är kommunen som har skötselansvaret. 

• Ovanför Håven, där parabolmasten och tv-huset står, finns det ett 
litet område som är markerat på kartorna som en del av samfällig-
heten; markbitens radie är tre meter. 

• Den enskilde fastighetsägaren har ansvar för att sköta sin egen 
tomt. Om tomtgränsen går under häcken fram till gatstenen – det 
gäller till exempel för tomter som gränsar ut mot Sillgränd – är det 
så långt som ägarens ansvar för skötseln sträcker sig. Formellt sett 
är det vägföreningens uppgift att rensa mellan gatstenarna, efter-
som de ligger på gatumark, men i praktiken är det många  
fastighetsägare som gör det. 

• Den enskilde fastighetsägaren bestämmer över skötseln av träd, 
buskar och häckar på sin tomt. Men om ett träd växer med sina 
grenar ut över en gata eller en gångstig, så att det innebär olägen-
heter för trafikanter eller gående, är fastighetsägaren skyldig att 
beskära trädet. Detsamma gäller när vilt växande buskar och häck-
ar hotar annan växtlighet. 

Efter Christer Nilssons genomgång följer frågor och diskussion. 
Sedan tackar Lars-Peter honom för hans medverkan innan han lämnar 
mötet. 

Vi beslutar att ta upp markfrågan på nytt på nästa styrelsemöte. 
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2.  Rapporter 

EKONOMI   Leif rapporterar om det aktuella ekonomiska läget. De 
allra flesta medlemmar har betalat medlemsavgiften; de som inte har 
gjort det än kommer att få en påminnelse. Leif talar om att hans 
samarbete med Plusgirot har blivit bättre och nu fungerar utan man-
kemang. 

BELYSNING VID INFARTEN   Lars-Peter redovisar skrivelsen till 
kommunen av den 5 juli 2009 där Mölle byförening, Mölle vägföre-
ning och Gylleröds samfällighetsförening kräver att de befintliga 
belysningstolparna längs vägg 111 ersätts med nya så att en accepta-
bel vägbelysning kan bibehållas. Brevet finns på Gyllerödwebben. 

TV-KANALERNA   Leif informerar om läget när det gäller kanaler och 
mottagningsförhållanden. Han har kollat kanalerna i stort sett varje 
dag under sommaren och för det mesta har bilden varit bra. Undanta-
get är de danska kanalerna, särskilt danska tvåan. Det har emellertid 
visat sig att tv-bilden kan förbättras om väguttaget för tv-kabeln byts 
mot en ny; observera att uttaget på andra våningen ska ha ett så kallat 
slutmotstånd.   

GYLLERÖDWEBBEN   Christer berättar om arbetet med webbplatsen. 
Flera medlemmar har hört av sig med positiva kommentarer. Kritik, 
förslag och tips har också kommit in, vilket ger ett bra underlag för att 
utveckla föreningens hemsida.  

3.  TV-frågan 

Leif presenterar ett brev av den 1 augusti 2009 till föreningen från 
Litas AB, det företag som sköter tv-anläggningen. Det lyder så här: 

Ombyggnad av DK1 och DK2. Danmark 1 o 2 släcker sina 
analoga sändningar 31 okt 2009. Digitala sändningar har på-
gått under ett par år i Mpeg2 standard. På sikt kommer endast 
den nya Mpeg4 standarden att användas. Triax TDH 700 som 
Vi använder till några kanaler kommer inte att klara Mpeg4, 
utan Vi måste använda ”a2b” som också sitter i Er anl. Dessa 
produkter är något dyrare men är klara för Mpeg4. Kostnad 
för ombyggnaden uppskattas till ca 20.000 kr Exkl.moms 

Detta innebär att föreningen står inför ett val mellan att satsa minst  
25 000 kronor (inklusive moms) på tv-anläggningen eller att acceptera 
att medlemmarna inte kommer att kunna se de danska kanalerna efter 
den 31 oktober.  

Vi diskuterar frågan ingående. Några faktorer som vi anser talar emot 
att bygga om tv-anläggningen för de nya, digitala danska tv-
sändningarna är följande: 

• Beslutet på årsmötet i mars 2008. Det innebar – som vi tolkar det –
att den nuvarande anläggningen får tjäna ut och att föreningen ska 
hålla nere kostnaderna för underhåll och förbättringar. Enligt vår 
mening var beslutet långsiktigt och bindande för kommande styrel-
sers behandling av tv-frågan. ► 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 25 augusti 2009 • sidan 3 av 2 

 

• Andra lösningar. Antalet medlemmar som har parabolantenn eller 
tar emot tv-sändningar via bredband ökar. En beräkning 2008 visa-
de att det var cirka 15 fastighetsägare som inte använde sig av fö-
reningens nät. Sedan dess har bredbandslösningen blivit populär, 
och det är troligt att antalet är minst det dubbla i dag. 

• Ekomin. Kostnaderna för tv-anläggningen är höga. Under 2008 
kostade underhållet av anläggningen 46 000 kronor och visnings-
rätterna gick på 49 000 kronor, sammanlagt 95 000 kronor. Detta 
motsvarade 59 procent av de föreningens totala kostnader på 
161 000 kronor, en andel som har ökat under årens lopp. 

Det som framför allt talar för en ombyggnad är att många medlemmar 
sedan länge är vana vid att titta på de danska kanalerna – som de 
uppskattar, även om bildkvaliteten emellanåt inte har varit så bra.  

Vi beslutar att inte bygga om tv-anläggningen för de danska tv-
sändningarna. Vi beslutar vidare att informera medlemmarna om 
beslutet och dess bakgrund via brevlådorna och Gyllerödwebben. 

4.  Kräftskiva 

Vi bestämmer att uppläggningen av kräftskivan ska vara ungefär 
densamma som tidigare. Den hålls fredagen den 28 augusti klockan 19 
på Gröningen. Vi fördelar arbetet, se kom-ihåglistan.  

5.  Kommande möten 

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 14 september 2009 klockan 
18.30 på Krokgränd 1. 

Vi beslutar att årsstämman preliminärt ska hållas söndagen den 21 
mars 2010 klockan 15 på Grand Hôtel. Christer väcker frågan om ett 
inslag av typen en inbjuden person som berättar någonting som 
intresserar många av medlemmarna. 

 

Vid protokollet    Justeras, den 25 augusti 2009 

 

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 19 augusti 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 
 
1.   Markfrågan 

1. Skanna tre kartor och lägga ut dem på webben. Christer Snarast 

2.  Samarbeta med Lars Steen för att få bort två Leif Före 14 sep 
gamla bilar i Håven. 

3. Tala med ägaren till den fastighet på Lars-Peter, Leif Före 14 sep 
Krokgränd som har en voluminös pil. 

2. Rapporter 

4. Påminna dem som inte har betalt.   Leif   Före 1 sep 

5. Dela ut en ekonomisk lägesrapport   Leif   Inom några dagar 
till styrelsen. 

6. Informera medlemmarna om att en ny  Christer  Inom en vecka 

3. TV-frågan 

7. Informera medlemmarna om styrelsens  Christer  Inom några dagar 
beslut och dess bakgrund. Skicka texten på remiss 
i styrelsen innan den spikas. 

4. Kräftskiva 

8. Skriva en inbjudan och sätta upp den på an- Christer  Omgående 
slagstavlan och lägga ut den på Gyllerödwebben. 

5. Kommande möten 

9. Kolla att Grand Hôtel är ledigt den 21 mars Christer  Omgående 
2010 för stämman. 

10. Informera andra föreningar om datum för  Christer  Inom en vecka 
vår stämma 2010. 

11. Fundera på ”extra inslag” på stämman 2010 Alla    
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Styrelsemöte den 14 september 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande),  
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………… 

1.  Rapporter 

EKONOMI   Leif rapporterar om det aktuella ekonomiska läget, som 
enligt hans bedömning är ganska gott. Han väcker frågan om 
föreningen borde gå över från plusgiro till bankgiro, men vi fattar 
inget beslut, utan vill se tiden an. 

VATTENSAMLING   Lars-Peter redogör för ett brev som han har fått 
en kopia av. Det är ställt till Höganäs kommun, tekniska förvalt-
ningen och gäller en anmälan om en stor vattensamling på en 
fastighet på Krokgränd, bilaga 1. Enligt brevskrivaren var det 
”snustorrt” på hans tomt fram till 2007. Vattenproblemet började 
uppträda 2008 i samband med ny bebyggelsen på Sillgränd. 

2.  Underhåll trädgård 

Som underlag för behandlingen av den här punkten gick vi runt i 
Gylleröd. Vi inriktade oss på de gräsmattor, gångstigar, häckar 
med mera som ligger inom ”anläggningen”, det vill säga det 
område som samfällighetsföreningen ska sköta. Underhållet utförs 
sedan 2007 av Kullabygdens Farmartjänst, Viken. 

Farmartjänsts avtal gäller till och med den 1 april 2010, bilaga 2. Vi 
beslutar att säga upp avtalet med Farmartjänst för omförhandling.  

Vi beslutar också att skaffa underlag för en specificerad anbudsbe-
gäran som kommer att skickas till ett flertal tänkbara entreprenö-
rer. Lotta Lund, Sillgränd 41, har erbjudit sig att bistå föreningen 
med sin sakkunskap, vilket vi tackar för. 

3.  Övriga markfrågor 

Christer tar upp frågan om underhållet av de delar av Gylleröd som 
ligger utanför samfällighetsföreningens skötselansvar. Det är delar 
som Mölle vägförening ska underhålla, bland annat torgen och 
öarna, storgatstenen på ömse sidor om infarten och parkerings-
platsen i Håven. Samfällighetsföreningen har många gånger 
framfört till vägföreningen att underhållet har varit otillräckligt, 
vilket har lett till punktvisa förbättringar. Men vägföreningen har 
ofta avvisat eller prutat på kraven från Gylleröd med motiveringen 
att dess ekonomi inte räcker till mer. 

Christer presenterar två alternativ för att förbättra underhållet av 
de delar av Gylleröd som är vägföreningens ansvar. Det ena 
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alternativet, uppdragsalternativet, innebär att vägföreningen ger 
samfälligheten i uppdrag att utföra underhållet mot ersättning.  

Enligt det andra alternativet, frivilligvägen, bildas en fristående 
förening– som kunde heta ”Försköna Gylleröd” eller ”Gylleröds 
vänner” eller någonting i den stilen – som tar som sin uppgift att 
organisera frivilliga insatser för ogräsrensning, återplantering av 
träd, beskärning av buskar, städning i Håven etcetera. Detta 
alternativ innebär inte att vägföreningen fråntas sitt ansvar för 
skötseln; samfällighetsföreningens styrelse skulle fortsätta att 
kräva insatser på åtminstone nuvarande nivå. 

Vi diskuterar alternativen en stund och är överens om att förbere-
da ämnet med sikte på årsstämman i mars 2010. Christer föreslår 
att Gyllerödwebben används för att föra ut frågan till medlemmar-
na. Det finns säkert flera alternativ och alternativ kan kombineras.   

4.  TV-frågan 

Var och en av oss redovisar synpunkter som har kommit från 
medlemmar på styrelsens beslut den 19 augusti att inte bygga om 
föreningens TV-anläggning för att kunna ta emot de nya, digitala 
sändningarna av DR1 och DR2. 

Vi konstaterar att beslutet i TV-frågan på årsstämman 2008 inte är 
entydigt så som det avspeglas i protokollet. Ärendet fanns inte med 
i kallelsen till stämman och kom att behandlas som en övrig fråga. 
Vi anser att det därför finns ett behov av att ha en extra stämma för 
att bringa klarhet i TV-frågan. 

Vi beslutar att kalla till en extra föreningsstämma lördagen den 24 
oktober 2009 klockan 14 i stationshuset. Kallelsen ska ske både 
genom webbplatsen och brevlådorna, och minst en vecka före 
mötet ska medlemmarna få ett underlag som beskriver den nuva-
rande anläggningens beskaffenhet, innebörden av olika alternativ 
med mera. 

5.  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 5 oktober 2009 klockan 
18.30 på Ålgränd 9. 

 
Vid protokollet    Justeras 

den 17 september 2009 

 

 
Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande 

Bilagor 
1  Brev till Höganäs kommun, 
tekniska förvaltningen, från 
en fastighetsägare på  
Krokgränd 
2  Avtal med Kullabygdens 
Farmartjänst, Viken. 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 14 september 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

 
Underhåll trädgård 

1. Säga upp avtalet med Farmartjänst   Christer  Inom en vecka 

2. Gå runt med Lotta Lund, samling   Alla som kan   20 sep kl 09.00 
 vid Gröningen 

3. Ta reda på tänkbara entreprenörer   Alla   Före 1 nov 

Övriga markfrågor 

4. Föra ut frågan till medlemmarna via webben Christer  Inom en vecka 

TV-frågan 

5. Kalla till extra stämma den 24 okt   Christer  Inom en vecka 

6. Boka lokal för stämman    Christer  Omgående 

7. Förbereda fiberkabel-alternativet   Sven och Leif*  Före 5 okt 

8. Förbereda plana-ut-alternativet   Christer  Före 5 okt 

9. Sammanställa och distribuera underlag inför Christer  Före 15 okt 
 stämman 

Övrigt 

10. Tala med ägaren till den fastighet på Krokgränd Lars-Peter  Före 5 okt 
som har en hög pil. 

 
 
 
______ 
* Tillsammans med Henrik Orwén. 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 7 oktober 2009 • sidan 1 av 2 

 

Styrelsemöte den 5 oktober 2009 

Närvarande: Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven Stedt och 
Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………… 

1.  Rapporter 

FARMARTJÄNST   Christer visar en skriftlig bekräftelse från Farmar-
tjänst att företaget har mottagit föreningens uppsägning av avtalet 
om löpande trädgårdsunderhåll, bilaga 1. Det nuvarande avtalet 
löper till och med den 1 april 2010. 

STORT PILTRÄD   Lars-Peter redogör för sin kontakt med en medlem 
på Krokgränd angående en pil som har blivit mycket hög och vars 
grenar går långt ut över gångstigen mot Vita byn. Denne kommer 
att rådgöra med en trädgårdsentreprenör i Viken om hur trädet ska 
beskäras.  

TRÄGDGÅRDSUNDERHÅLL   Christer redovisar intrycken från en 
rundvandring i Gylleröd den 26 september. Syftet var att bedöma 
behovet av förbättringar och underhåll av de delar av området som 
hör till samfällighetsföreningen. Charlotte Lund, föreningsmedlem 
på Sillgränd 41 och arkitekt LAR/MSA, deltog som sakkunnig. Se 
vidare nästa punkt. 

2.  Trädgård 

Vi diskuterar Christers rapport om avtalet med Farmartjänst och 
rundvandringen med Charlotte Lund, se ovan. Men vi går inte in 
på frågorna närmare, eftersom vi anser att de kan anstå tills efter 
extrastämman om TV-frågan.  

3.  TV-frågan 

Vi går igenom resultatet av TV-enkäten och kontakterna med 
Höganäs Energi AB, Litas AB, Lantmäteriet samt Eleshults samfäl-
lighetsförening i Nyhamnsläge och Samfällighetsföreningen Östra 
Lerberget Nr:1. 

Vi beslutar att låta trycka ett informationshäfte som delas ut till 
medlemmarna cirka tio dagar före extrastämman den 24 oktober. 
Häftet kommer att omfatta 16 sidor i A5-format och tryckas av 
Exakta, Hässleholm, i en upplaga på 100 exemplar; priset är 2 000 
kronor plus moms enligt ett anbud av den 2 oktober 2009.  
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4.  En grind i staketet 

Lars-Peter redovisar en begäran från Lena Strandmark, Ålgränd 
14, av den 30 september 2009, bilaga 2. Hon planerar en grind i 
sitt staket och vill därför göra en öppning på cirka 80 centimeter i 
Vresroshäcken som löper längs staketet mot gångstigen. Vi beslu-
tar enligt hennes önskan. 

5.  Soptömning 

Sven föreslår att föreningen undersöker om det skulle gå att få 
tömning av sopkärlen i Gylleröd varje vecka under sommaren i 
stället för varannan vecka, och vad det i så fall kostar. Vi beslutar 
enligt Svens förslag, och han åtar sig att ta kontakt med kommu-
nen. 

6.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha ett informellt arbetsmöte onsdagen den 21 
oktober 2009 klockan 18.30 på Garngränd 13. Då ska vi göra de 
sista förberedelserna av extrastämman. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 7 oktober 2009 

 

 
 
Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 
1  Bekräftelse från Farmar-
tjänst på uppsagt avtal om 
trädgårdsunderhåll, daterad 
den 21 september 2009 
2  Brev från Lena Strandmark 
av den 30 september 2009 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 5 oktober 2009 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

 
Underhåll trädgård 

1. Ta reda på tänkbara entreprenörer   Alla   Före 1 dec 

Övriga markfrågor 

2. Föra ut frågan till medlemmarna via webben Christer  Efter extrastämman 

TV-frågan 

3. Sammanställa och distribuera underlag inför Christer  Före 16 okt 
 stämman 

Övrigt 

4. Kolla möjligheten att få veckovis soptömning Sven   Före 15 nov 
i Gylleröd under sommaren 
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Styrelsemöte den 3 november 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapporter 

EKONOMI   Leif visar en rapport för utfallet per den 31 oktober 
2009, bilaga 1. De bokförda utgifterna för tio månader uppgick till 
cirka 103 000 kronor, vilket kan jämföras med budgeten för hela 
året på cirka 142 000 kronor. Om ingenting oförutsett händer 
under november–december, ser utfallet för 2009 att hamna nära 
budget.  

HÅVEN   Leif berättar att ägarna till två gamla avställda fordon har 
forslat bort dem; de hade stått i åratal i Håven. Efter en begäran 
från styrelsen agerade kommunen. 

2.  Utredning av fibernät 

Vi planerar utredningen av fibernät och fördelar arbetet mellan oss 
så här: 

1. Tekniska saker i husen. Anslutningar, ledningsdragningar, 
kostnader med mera (Lars-Peter). 

2. Fibernät ur den enskilde medlemmens synpunkt. Operatörer, 
tjänster, avgifter, kostnader etcetera för TV, telefon och internet 
(Leif och Sven). 

3. Finansiering. Vilka alternativ står till buds? Kontakt med tre 
banker om lånevillkor (Christer) 

Vi bestämmer datum för två medlemsmöten: dels ett informa-
tionsmöte lördagen den 23 januari 2010, dels en extra stämma 
lördagen den 6 februari 2010; i båda fallen klockan 14. 

3.  Sophämtning under sommaren 

Sven redovisar sina kontakter med kommunens renhållningsav-
delning angående möjligheterna att få veckotömning under perio-
den 15 juni–15 augusti. Han kommer att ta reda på priset för två 
alternativ: (1) Styrelsen ger kommunen i uppdrag att tömma hos 
alla medlemmar; föreningen får en faktura på hela beloppet och 
(2) Styrelsen tar reda på vilka hushåll som önskar extratömning; 
dessa debiteras av kommunen individuellt. 
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4. Trädgårdsunderhåll 

Vi beslutar att avvakta med en mer genomgripande förnyelse av 
föreningens grönytor med hänsyn till att fiberfrågan tar mycket 
uppmärksamhet under den närmaste tiden. Beslutet innebär att vi 
efter nästa styrelsemöte kommer att begära anbud på löpande 
trädgårdsunderhåll av ungefär samma omfattning som tidigare. 
Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 april 2010. 

5.  Reklam på webbplatsen 

Vi beslutar att det ska kosta 100 kronor att ha en liten annons på 
webbplatsens startsida under en månad. Reklamen ska utformas 
på ett diskret vis. 

6. Kommande möten 

ANBUDSÖVERLÄMNING  Vi beslutar att träffa företrädare för  
Höganäs Energi och Öresundskraft måndagen den 16 november 
klockan 16 på Garngränd 13. Anbuden gäller delar av ombyggna-
den till fibernät. 

STYRELSEMÖTE  Vi beslutar att ha nästa styrelsemöte tisdagen den 8 
december klockan 18.30 på Krokgränd 1.  

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 12 november 2009 

 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilaga 
1  Ekonomirapport per den 31 
oktober 2009 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 3 november 2009 

Vad Vem När 
_________________________________________________________________________ 

Rapporter 

1. Kolla upp vad som gäller för arbetsgivaravgifter Lars-Peter  Före 8 dec  
 och hur de ska betalas för tillfälligt anställda 

Utredning av fibernät 

2. Utreda tekniska saker i husen   Lars-Peter  Före 15 dec 

3. Utreda fibernät ur den enskilde   Leif, Sven  Före 15 dec 
medlemmens synpunkt 

4. Utreda finansieringen    Christer  Före 15 dec 

5. Boka stationshuset för den 23 januari och  Christer  Omgående 
Grand Hôtel för den 6 februari 

Sophämtning under sommaren 

6. Kontakta Kaj Ling, Höganäs kommun, om två  Sven   Före 8 dec 
alternativ för veckovis soptömning  under 
sommaren 

Reklam på webbplatsen 

7. Lämna en faktura till Lena Johansson-Thor Leif   Inom kort 
för annonsering under oktober 

Kommande möten 

8. Informera Höganäs Energi och Öresunds-  Christer  Omgående 
kraft om möte den 16 november 
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Styrelsemöte den 8 december 2009 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapport 

EKONOMI   Leif visar en rapport för utfallet per den 8 december 
2009, bilaga 1. Kostnaderna uppgick till cirka 127 000 kronor, 
vilket kan jämföras med budgeten för hela året på cirka 142 000 
kronor. Om ingenting oförutsett händer under återstoden av året, 
ser utfallet för 2009 ut att hamna något under budget.  

2.  Utredning av fibernät 

Lars-Peter redovisar sin kontakt med Total El & IT i Höganäs 
angående anslutningar och ledningsdragningar i husen. Företaget 
kan utföra alla nödvändiga installationer, och för den som vill göra 
arbetet själv säljer man material. Arbetet debiteras per timme plus 
materialkostnader. Hur mycket det kommer att kosta i det enskilda 
fallet beror på hur många anslutningar det gäller och hur långa 
kabeldragningar som krävs. Företaget uppskattar kostnaden för ett 
enklare jobb till en eller ett par tusenlappar, medan ett mycket 
omfattande installationsarbete går på uppåt 6 000 kronor. 

Vi konstaterar att installationerna i husen kommer att ligga utan-
för fiberentreprenaden. Det är troligt att åtskilliga fastighetsägare 
kommer att göra jobbet själva. För övriga kan arbetet beställas hos 
flera företag som utför installationer av detta slag. Alla de tre 
företag som kommer att lämna anbud på fibernätsbygget är till 
exempel beredda att också göra installationer i husen. Föreningen 
skulle eventuellt kunna få rollen att samordna beställningarna till 
ett par företag. 

Leif och Sven berättar vad de har fått fram om operatörer, tjänster, 
avgifter, kostnader etcetera. Leif överlämnar en uppställning över 
Canal Digitals utbud och priser. 

Christer redogör för sina kontakter med tre banker angående 
finansieringen av en investering i ett fibernät. Vi bedömer att 
förslagen från två av dem är intressanta; ett av dem kan väljas om 
extrastämman den 6 februari beslutar att en ombyggnad till fiber 
ska ske. 

Vi bestämmer innehållet i grova drag i ett informationshäfte som 
ska delas ut till medlemmarna inför mötet den 23 januari. 

 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 10 december 2009 • sidan 2 av 2 

 

3. Trädgårdsunderhåll 

Vi beslutar att begära anbud på löpande trädgårdsunderhåll av 
ungefär samma omfattning som tidigare från sex tänkbara entre-
prenörer. Till anbudsbegäran ska bifogas ett underlag som precise-
rar arbetets omfattning och en karta över de aktuella skötselytorna, 
se bilaga 2.  

Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 april 2010.  

4.  Övriga frågor 

Leif väcker frågan om vad som skulle kunna göras för att få alla 
hundägare att plocka upp efter sina hundar. Vi ventilerar några 
idéer – anslag, inlägg på Gyllerödwebben, latrinkärl – utan att 
någon aha-upplevelse inställer sig. Vi ska återkomma till saken på 
nästa möte. 

5. Kommande möten 

Vi beslutar att ha ett informellt möte i styrelsen måndagen den 21 
december klockan 16–17 på Garngränd 13. Uppgiften är då att gå 
igenom inkomna anbud på fibernätet och stämma av arbetet med 
det informationsmaterial som medlemmarna ska få i januari. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 10 december 2009 

 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 
1  Ekonomirapport per den 8 
december 2009 
2  Anbudsunderlag för löpande 
trädgårdsunderhåll 
 

 





Gylleröds samfällighetsförening  Bilaga 2 

Garngränd 13 • 260 42 Mölle • 0708-44 81 25  Styrelsen 8 dec 2009 
christer.wallentin@bredband.net 
 

Den 9 december 2009 
 
 
Kullabygdens Farmartjänst  
Gunilla Persson Klapping 
Karlsfältsvägen 430 
260 40  Viken 
 
 
 

Anbudsbegäran – trädgårdsunderhåll 

Vi ber er att lämna ett anbud på det löpande trädgårdsunderhållet i 
föreningen från och med april 2010. Arbetet omfattning med mera 
preciseras i bifogade anbudsunderlag. 

Hör gärna av er med frågor eller om ni vill besöka området för att få 
en konkret bild av vad det gäller. Kontakta då i första hand Christer 
Wallentin, se uppgifter om telefon och e-post ovan. 

Ert anbud önskar vi få senast fredagen den 15 januari 2010.  

Många hälsningar 

 

 

Lars-Peter Jonsson 
ordförande     

 

      Christer Wallentin 
      sekreterare 

 
 
 
       



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • ANBUDSUNDERLAG • 9 december 2009

Beskrivning  

Löpande trädgårdsunderhåll av den mark som samfäl-
lighetsföreningen har underhållsansvaret för, se bifo-
gade karta.

Avtalets giltighet   

Avtalet ska träda i kraft den 1 april 2010. Det löper med 
ett år i taget tills någon av parterna säger upp avtalet. 
Uppsägningstiden är tre månader. Arbetet i punkt 1–5 
ska utföras under växtsäsongen, det vill säga under 
perioden april–oktober.

Omfattning
1. Gräsmattor, cirka 3 600 kvadratmeter. Klipp gräs-
mattorna vid behov, cirka varannan vecka, omkring  14 
gånger per säsong.

2. Kanten mellan gräsmatta och gångväg, cirka 310 
löpmeter. Skär kanten två gånger per säsong, i april och 
i augusti.

3. Gränsen mellan Vresros-häck och gångväg, cirka 
360 löpmeter. Ansa rosenbuskarna både på bredden 
och höjden två gånger per säsong. Efter arbetet ska inga 
grenar hänga ut över gångvägarna och höjden ska vara 
någorlunda jämn. Avlägsna sly som sticker upp ovanför 
vresrosorna och ta bort ogräs mellan planteringen och 
gångvägen.

4. Lekplatsen, cirka 225 kvadratmeter. 
Kratta sanden ungefär varannan vecka, omkring 14 
gånger per säsong. Rensa ogräs tre gånger per säsong. 
Bekämpningsmedel får inte användas. Hamla de åtta 
pilarna och klipp bort sidoskott en gång per säsong. 

5. Gångvägar, cirka 140 löpmeter. 
Sopa gångvägarna från sand och skräp tre gånger per 
säsong.

6. Gångvägar, cirka 140 löpmeter. 
Ploga gångvägarna vid kraftigt snöfall och sanda dem 
när det behövs. 

Pris
Ange ett pris för punkt 1–5. Ange dessutom pris per 
timme för arbetet mot eventuell plogning och sandning 
(punkt 6). Priserna ska gälla 2010. För kommande år får 
de justeras enligt KPI per den 1 januari, dock med max 
3 procent.

Fakturering och betalning
Fakturera tre gånger per säsong med en tredjedel per 
gång; föreningen betalar i maj, augusti och november.

Övrigt
Entreprenören ska ta med sig avklippta grenar, ogräs, 
uppsamlat skräp och liknande direkt efter arbetet. Un-
dantaget är gräsklippet, som ska ligga kvar.

Sanden i sandlådan ska bytas vart tredje år. Entreprenö-
ren anlitas för detta arbete; priset bestäms från gång till 
gång.

Anbudet ska vara föreningen tillhanda senast fredagen 
den 15 januari. 

Kontaktperson – anbudsmottagare
Gylleröds samfällighetsförening 
Christer Wallentin 
Garngränd 13, 260 42 Mölle 
0708-44 81 25, 042-34 72 13 
christer.wallentin@bredband.net

Trädgårdsunderhåll – underlag för anbud
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Anbudsbegäran trädgård – mottagare 
 
 
Felippes Trädgård Felippe Lindqvist www.felippestradgard.se 
Allégatan 7 A 0737-34 63 89  info@felippestradgard.se 
263 93  Höganäs 
 
Fredrikssons Trädgårdstjänst Gert Fredriksson 
Finngatan 4 042-34 02 81, 0705-72 12 27 
263 38  Höganäs 
 
Kullabygdens Farmartjänst  Gunilla Persson Klapping  www.farmartjanst.se 
Karlsfältsvägen 430  042-33 34 90 
260 40  Viken   
 
Stefan Lindells Markarbeten AB 042-769 01 
Truedsvägen 2 0705-46 12 25 
260 51  Ekeby 
 
Torgny Nilssons Anläggnings AB 042-13 98 87 info@tnilssons.se 
Kalmargatan 50 Henrik Nilsson  www.tnilssons.se 
252 51  Helsingborg 0709-26 13 78 
 
Väla Mark & Trädgård AB Ulf Karlberg www.valamark.se 
Gamla vägen 20 A 042-20 12 24 info@valamark.se 
254 68  Helsingborg 0703-34 81 62 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 8 december 2009 

Vad Vem När 
_________________________________________________________________________ 

Utredning av fibernät 

1. Skriv en sida om de egna kostnaderna Alla   Till 21 dec 
 för telefon, tv, internet + vad motsvarande 
skulle kosta med fibernät 

Trädgårdsunderhåll 

2. Skicka ut en anbudsbegäran till sex tänkbara  Christer  Omgående 
 entreprenörer 

3. Informera Mölle vägförening/Gunnar Edström Christer  Omgående 
 om Gylleröds upphandling  

Sophämtning under sommaren 

4. Kontakta Kaj Ling, Höganäs kommun, om två  Sven   Före 1 mar 
alternativ för veckovis soptömning under 
sommaren 
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Styrelsemöte den 25 januari 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Fibernät 

Vi stämmar av våra intryck från informationsmötet den 23 januari 
och diskuterar de farhågor som väcktes på mötet om tänkbara 
juridiska komplikationer med att dra fiberkabeln till husen från 
trädgårdssidan. 

Vi beslutar att förorda att fiberkabeln huvudsakligen dras i asfalt 
och att anslutningen till husen sker från gatusidan. 

Vi diskuterar den inkomna motionen till extrastämman från Lars-
Erik Johansson och Christer Nilsson, se bilaga 1. Vi beslutar om ett 
svar på motionen och styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan på 
stämman den 6 februari, se bilaga 2. 

2. Trädgårdsunderhåll 

Christer redogör för upphandlingen av trådgårdsunderhållet från 
den 1 april 2010. Den 9 december skickade föreningen en anbuds-
begäran till sex tänkbara entreprenörer. Som bilaga fanns en 
precisering av de önskade arbetena (se protokollet från styrelsemö-
tet den 8 september, bilaga 2). 

Till dags dato är det bara Kullabygdens Farmartjänst i Viken som 
har lämnat ett anbud, daterat den 13 januari 2010, se bilaga 3. 
Stefan Lindells Markarbeten i Ekeby och Väla Mark & Trädgård i 
Helsingborg har meddelat att de inte vill lämna något anbud med 
motiveringen att de inte har några andra objekt i Mölletrakten. Tre 
företag har inte hört av sig. 

Vi beslutar att anta Farmartjänsts anbud. Vår motivering är 
följande: Företaget har skött trädgårdsunderhållet för föreningen i 
flera år på ett tillfredsställande vis; det är lätt att komma i kontakt 
med Farmartjänsts personal och att få gehör för konkreta önske-
mål; det begärda priset innebär visserligen en smärre höjning 
jämfört med det tidigare avtalet, men priset är rimligt med hänsyn 
till att underhållet är något mer omfattande än tidigare. 
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3.  Inför årsmötet 

Vi planerar i grova drag arbetet med kallelse, verksamhetsberättel-
se, bokslut och revisionsberättelse till årsmötet den 21 mars. Vi 
beslutar också att be Bertil Mernsten, en av Gylleröds arkitekter, 
att medverka på årsmötet och berätta om sina tankar när området 
skulle bebyggas och hur han ser på Gylleröd i dag. 

4.  Snöröjning 

Vi beslutar att Leif ska vara ansvarig för snöröjningen av förening-
ens gångvägar. När han anser att det behöver plogas och sandas 
beställer han jobbet hos Farmartjänst. 

5.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha nästa möte i styrelsen tisdagen den 16 februari 
klockan 19.30 hos Sven. Huvudpunkten blir att gå igenom verk-
samhetsberättelsen, bokslutet etcetera inför årsmötet. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 2 februari 2010 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 

1.  Motion till extrastämman den 6 februari 2010 från Lars-Erik 
Johansson och Christer Nilsson 

2. Styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan på extrastämman den 6 
februari 2010 

3.  Anbud på trädgårdsunderhåll från Kullabygdens Farmartjänst i 
Viken av den 13 januari 2010 

 



Motion till Gylleröds Samfällighets förenings extra möte den 6 februari 2010 

FIBER ELLER INTE FIBER? FINNS DET ALTERNATIVA LÖSNINGAR? 

Eller måste vi betala över 2,7 miljoner (i bästa fall) för en fiberlösning där avgiften för TV- 

program inte är inkluderad? 

Vi föreslår följande: 
 

1. Hänskjut beslut om lösning av TV-frågan till sommaren då flest husägare kan delta. 
 

2. Om man trots allt väljer att fatta beslut den 6 februari vill vi  ställa vårt alternativ – 
”Valfrihet åt varje husägare att välja sin egen lösning för TV, Internet och telefoni” 
– mot styrelsens fiberlösningsförslag.  
 
Vi förutsätter att nuvarande TV-anläggning ska läggas ner. 

 

Vi trodde  att styrelsen skulle komma med en uttömmande utredning om de olika alternativ som står till 
buds om nuvarande TV- anläggning läggs ner (enligt stadgarna en uppgift för samfälligheten).  
 
Eftersom styrelsen ensidigt behandlat enbart en fiberlösning vill vi komplettera deras utredning 
med nedanstående alternativ samt jämföra de olika alternativen. Se bilaga. 
 
Alla tycks vara ense om att den nuvarande gemensamma TV-anläggningen är uttjänt. Vad händer då 
för varje enskild husägare avseende de olika alternativen? 
 
 
Hur påverkas mitt  TV-utbud?  
Om vi lägger ner den nuvarande anläggningen och ersätter transporten av TV via fiber  innebär det att 
medlemsavgiften för varje enskild husägare ökar avsevärt. (Se nedanstående tabell i bilagan.)  
 
Utredningen om ett fibernät i Gylleröd visar att prislappen skulle hamna på  
mellan 2 700 000 – 3 358 000 SEK, vilket innebär mellan 37 000 – 46 000 SEK/hus under 25 år. 
Utöver detta måste varje husägare dessutom betala månadsavgifter till sin operatör för det 
begränsade utbud som stadsnätet erbjuder. 
 
För dem som vill ha en TV-lösning med baskanalerna TV1, TV2, TV4, TV6, SVT 24, Barnkanalen och 
Kunskapskanalen, DR1 och DR2 blir prislappen 2 300 SEK i form av en engångsavgift som omfattar 
antenn, digitalbox (MPEG4), kablar etcetera, exklusive installationskostnad. Dessutom minskar 
medlemsavgiften till samfälligheten med 1 400 SEK/år. 
 
Sammanfattning: Vi klarar oss utan fiberlösning. 
Det går alldeles utmärkt att klara sig utan fibernät i Gylleröd och dessutom få ett mycket bättre utbud 
än idag till ett pris som är avsevärt lägre än fiberalternativet och som dessutom ger större valfrihet för 
varje enskild husägare.  
 

Inför mötet den 6 februari 
Det viktiga i beslutet som ska tas den 6 februari är, enligt vår mening, att vi kan tvingas in i en  
begränsad lösning (stadsnätets utbud) som kanske 51% står bakom och som begränsar valfriheten för 
varje enskild husägare att välja telefoni, TV och Internetlösningar efter sitt eget behov. 
 
Låt oss ta ett exempel: av 25 husägare på mötet (inklusive fullmakter) så kan 13 husägare i majoritet 
besluta om denna mycket stora kostnad för resterande 60 husägare! Ett ganska skrämmande 
scenario. 
 
 

1 
 



Att behandla varje enskild husägare som en del av ett kollektiv tycker vi är en farlig väg att gå, 
när tekniken ständigt förändras och förbättras och behoven för varje husägare varierar.  
Det är sannolikt bara några få som kan ha full nytta av den totala fiberlösningen. Många äldre 
använder till exempel inte Internet, men måste ändå vara med och betala. 
 
Öresundskraft skulle i fiberalternativet komma att äga elektroniken i TV-boden och i varje enskilt hus 
och även svara för driften. Det begränsar framtida leverantörers och operatörers  möjligheter att 
erbjuda lösningar som kanske är bättre. Konsekvensen av detta kan innebära att vi om några år sitter i 
samma situation som vi gör idag. 
 
Björn Julin förutspår att fiber är enda lösningen för TV i framtiden. Det kan innebära att vi husägare i 
Gylleröd  blir några av få i Mölle som kan se TV. Kommer de fiberlösa att vallfärda hit från hela 
Kullabygden? Kanske skall vi sätta upp en storbildskärm och få in intäkter för visning av TV? 
 
Om Björns vision om fiber som enda lösning för TV i framtiden skulle visa sig bli riktig så är en sak 
säker: fiberalternativet kommer om så sker att bli betydligt billigare än idag, eftersom rätten till 
tillgång till TV- och radiokommunikation är skyddad enligt lag och måste i så fall åtnjuta 
statsbidrag. 
 
Det är ett stort ansvar styrelsen tar på sig och därför är det ytterst förvånande att  man väljer 
att lägga ett beslutsmöte den 6 februari då förmodligen lägst antal husägare har möjlighet 
att delta. 
 
Varför inte vänta till sommaren då flertalet husägare är på plats och man får bredast möjliga 
förankring av ett beslut i en fråga som är av så stor ekonomisk betydelse för varje enskilt hushåll? 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Christer Nilsson              Lars-Erik Johansson 
Ålgränd 10                      Ålgränd 3 
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Bilaga 1:2 
 
 
Bilaga till motion inlämnad av Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson till 
Gylleröds Samfällighets extra möte den 6 februari 2010. 
 
Vad innebär ”Fiberlösning” kontra alternativet ”Valfrihet för varje husägare”? 
 

 Fiber Ej fiber Kommentar 
Medlemsavgift/hus och år 2 400 – 2 600 SEK /år 1 000 SEK/år Skillnad på 1 400 – 1600/år under 25 

år. Totalt 35 000 – 40 000. 
 

Egen installation/anslutning 2 000 – 6 000 SEK 0 SEK 
 

Egen utrustning behövs i varje hus . 

Fast telefoni Begränsat till 
stadsnätets utbud. 
Telenor ingår ej. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 
Alla operatörer 
valbara. 
 

Utan fiber kan man ha kvar sin 
nuvarande lösning. 

Internet Begränsat till 
stadsnätets utbud. 
Telenor ingår ej. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 
Alla operatörer är 
valbara. 
 

Utan fiber kan man kan ha kvar sin 
nuvarande lösning 

Mobilt Internet Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov.  
 

Fiber behövs inte. 

TV Begränsat till 
stadsnätets utbud. 

Var och en väljer sin 
lösning efter behov. 
Alla operatörer är 
valbara.* 

Viasat går inte att använda med 
fiberlösning. För dem med Viasat 
Golf tillkommer 49 SEK/gång i 
eftersändning, om man inte 
behåller sin nuvarande lösning. 
 
För dem som vill ha enbart ett 
basutbud är engångsavgiften 
2 300 SEK* 
 

 
*TV 
 Det enklaste TV-utbudet med TV1, TV2, TV4, TV6, SVT 24, Barnkanalen och Kunskapskanalen, DR1 
och DR2 kostar 2 300 SEK i engångsavgift avseende antenn, digitalbox(MPEG4), kablar etc, 
exklusive viss installationskostnad. Utöver detta tillkommer inga kostnader och extra avgifter. 
 
För dem som önskar ett större utbud finns naturligtvis möjligheten att välja Parabol, Bredband/ADSL, 
antenn med ett stort och varierat utbud, som till exempel Canal+, Viasat med golfkanalen etc. 
 
Viktig information: nuvarande Viasat-kunder i Gylleröd måste använda sin nuvarande lösning 
utöver ovanstående kostnader för fibernätet. Detta gäller även Viasat Golf, om man inte vill 
betala 49 SEK/gång och få se sändningen i efterhand via fiberlösningen. (Hur många vill se 
slutvarvet på British Open i efterhand?) 
 
I visat typfall från styrelsen har man gjort det enkelt för sig och bara bytt ut Viasat mot Canal+, utan 
hänsyn till husägarens behov och vilja. 
 

 

 



 

 
Bilaga 2:2 

 

Internet 
Det finns idag många anslutningsmöjligheter till Internet med olika bandbredd, fast eller mobilt 
beroende på behov. 
 
Är överföringshastigheten tillräcklig med mobilt bredband för Internet? 
Enligt Post & Telestyrelsen är svaret: 
”Om Du främst surfar och skickar e-post så är mobilt internet ofta tillräckligt. Det kan däremot 
finnas begränsningar om Du ofta laddar hem musik, filmer, vill titta på TV via nätet eller 
liknande”. 
 
Vi vet inte hur många husägare som gör hemladdningar etcetera.  
Vi vet dock att en del använder samma funktioner via dagens ADSL-lösning, som inte kräver fiber. 
 
Kostnad för mobilt Internet: 
Tele2:  Högsta pris: 229/månad – Obegränsad surfning 
Telenor: 199/månad – Obegränsad surfning 
Telia: Från 124/månad – 10 GB Datavolym 
 
Telia har just lanserat 4 G mobilt bredband. 
Från Telias hemsida: 
Vad är 4G? 
4G är fjärde generationens nät för mobil kommunikation. Det kommer att ge dataöverförings-
hastigheter som tillåter mobilt internetanvändande som vi nästan inte kan föreställa oss idag.  
4G-nätet är helt IP-baserat (Internet Protocol) till skillnad mot dagens 2G- och 3G-nät där både röst- 
och datatrafik får samsas. 
 
Vad innebär 4G för privatpersoner? 
Som privatperson handlar det om att få obegränsad frihet i sitt internetanvändande. Vad det kommer 
att betyda i framtiden är svårt att veta. Sannolikt handlar det om realtidskommunikation, underhållning 
med till exempel spel och video med nästintill HD-kvalitet, att kunna använda flera krävande 
applikationer samtidigt och att hela grupper kan samsas på samma uppkoppling. 
 
Telefoni 
Varje husägare kan ha kvar sin nuvarande lösning med sin fasta telefoni, utan fiberalternativet. 
Skype (gratis telefoni med videosamtal) fungerar också utmärkt via mobilt internet. 
Många kombinerar redan idag telefoni, Internet och TV utan fiber, med utmärkt funktionalitet. 
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Styrelsens yttrande över Lars-Erik Johanssons och Christer 
Nilssons motion samt styrelsens förslag till beslut i fiberfrågan: 

Utveckling i stället för avveckling 

FRÅGAN OM ATT GÖRA någonting åt Gylleröds gemensamma tv-
anläggning har varit på tapeten i flera år. Sedan augusti förra året 
har den stått i fokus och mycket har hänt. 

I september gjorde vi en tv-enkät och i oktober var det extra-
stämma. Styrelsens fiberutredning bedrevs under november och 
december, och till informationsmötet den 23 januari presentera-
de vi häftet Fiber Trippel. Skriftliga debattinlägg från medlemmar 
har publicerats på föreningens hemsida. 

Vi har ansträngt oss för att informera alla medlemmar om vad en 
ombyggnad av den nuvarande anläggningen till fiber skulle 
innebära. Ett 20-tal medlemmar är mantalsskrivna på annan ort, 
och till dessa har vi skickat kallelser, informationsmaterial 
etcetera med post. Den som har dator och internet har kunnat ta 
del av allt material på Gyllerödwebben. 

VÅR AMBITION ATT NÅ ALLA medlemmar har, enligt vår mening, 
gett resultat. Till den första extrastämman kom 36 personer; 
dessutom hade många fastighetsägare som inte kunde vara med 
lämnat fullmakt till ett ombud. Inte mindre än 44 personer deltog 
i informationsmötet den 23 januari. 

Mot den här bakgrunden delar vi inte Lars-Erik Johanssons och 
Christer Nilssons uppfattning att ett beslut i fiberfrågan borde 
hänskjutas till sommaren. Genom möjligheten att lämna fullmakt 
kan alla medlemmar göra sin röst hörd när beslutet ska fattas den 
6 februari. Dessutom frågar vi oss om det skulle vara flera med-
lemmar på plats i juli än i februari; det är inte ovanligt att året-
runt-boende i Gylleröd lägger in semesterresor på sommaren. 

Lars-Erik Johansson och Christer Nilsson anser »att den nuva-
rande tv-anläggningen är uttjänt«. Det håller vi med om, men vår 
slutsats är en annan än motionärernas. De förutsätter att den 
nuvarande tv-anläggningen ska läggas ner, medan vi anser att 
den ska utvecklas.  

ATT BYGGA OM FÖRENINGENS tv-anläggning till ett fibernät ger 
medlemmarna tillgång till en modern, framtidsinriktad struktur 
för kommunikation. Det är inte bara tv-sidan som får ett lyft med 
god bild- och ljudkvalitet och ett rikt utbud av kanaler och pro-
gram. Förbättringen av internet är ännu mer dramatisk. Från att 



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • YTTRANDE • den 30 januari 2010  sidan 2 av 3 

 

ha varit begränsad till Telias kopparnät kan den som vill få en 
uppkoppling som är minst fem gånger snabbare; om några år 
troligen 25–50 gånger snabbare. Själva fiberoptiken sätter 
knappast någon gräns för hur snabbt och hur mycket information 
som kan överföras; den begränsning som i dag finns sitter i 
fiberkabelns ändar – och den tekniken utvecklas. 

När det gäller telefoni via ett fibernät kommer den enskilde 
användaren knappast att märka någon skillnad – utom när 
räkningen kommer. IP-telefoni är nämligen betydligt billigare än 
vanlig telefoni. 

»Det går alldeles utmärkt att klara sig utan fibernät i Gylleröd«, 
skriver motionärerna. På 40-talet tvekade många inför att dra in 
telefon. Det hade ju gått bra att skriva brev och att prata direkt 
med folk. Telefon, tv och internet fungerar via Telias kopparled-
ning, inte tu tal om det. Men varför låta sig begränsas av en 
teknik som utvecklades på 1800-talet när det i dag finns modern 
fiberteknik. 

FÖR INTE SÅ LÄNGE SEDAN var det dyrt att installera fiberkabel. Det 
krävdes statliga satsningar för att dra fibern mellan de stora 
städerna. Senare byggdes det nationella fiberkabelnätet ut till alla 
städer, till och med till många mindre tätorter. Så gott som alla 
bostäder som byggs i dag har fibernät från början. 

Vi räknar med att den totala utgiften för att bygga om till fibernät 
blir cirka 1 750 000 kronor med anslutning från gatusidan och 
grävning i asfalt (se nedan). Eftersom det är en långsiktig inve-
stering kan den finansieras genom att föreningen tar ett lån i 
bank till en ränta som för närvarande ligger på 2,5–3,0 procent.  

Den genomsnittliga årliga kostnaden för investeringen beräknar 
vi till cirka 1 600 kronor per år och fastighet. Eftersom den 
nuvarande tv-anläggningen kostar varje medlem minst 1 000 
kronor per år, blir behovet av höjd årsavgift cirka 600 kronor. 

När vi ställer de stora fördelarna med ett fibernät i Gylleröd mot 
kostnaderna för ombyggnaden blir vår slutsats att investeringen 
är motiverad. Då har vi ändå blundat för att en fiberanslutning 
kan öka varje fastighets värde. Det finns faktiskt mäklare som 
hävdar att det är lättare att sälja ett hus med fiber och att värde-
ökningen gott och väl motsvarar investeringen.  

EN FRÅGA SOM KOM UPP på informationsmötet den 23 januari 
gäller hur den tekniska lösningen bör vara. Ska fiberkabeln dras i 
asfalt och anslutas från gatusidan – eller är det bättre att dra den 
i trädgårdarna? Flera medlemmar redovisade sina farhågor med 
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trädgårdsalternativet och påpekade att det troligen skulle fordra 
att Lantmäteriet kopplas in för att ta fram servitut.  

Vi förordar asfaltalternativet trots att det på papperet är dyrare 
än det andra alternativet, eftersom vi tror att det skulle kunna 
medföra juridiska komplikationer och fördröja genomförandet av 
ombyggnaden. Dessutom blir sträckan som ska grävas kortare 
och medlemmarnas trädgårdar lämnas i fred. 

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar: 

att  frågan om en eventuell ombyggnad av den nuvarande tv-
anläggningen till fiber beslutas den 6 februari, 

att  den nuvarande tv-anläggningen byggs om till fiber, 

att  fiberkabeln huvudsakligen dras i asfalt och att anslutningar-
na till husen sker från gatusidan samt  

att  styrelsen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med de 
inblandade företagen och genomföra projektet med sikte på att 
ombyggnaden är färdig till den 1 juni 2010. 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 25 januari 2010 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

Fibernät 

1. Ta kontakt med anbudsgivare om nya   Christer  Omgående 
 förutsättningar 

2. Skriva ett förslag till styrelsens yttrande  Christer  Snarast 
över en motion 

3. Skriva ett förslag till styrelsens förslag  Christer  Snarast 
till beslut på extrastämman  

Trädgårdsunderhåll 

4. Avvakta Vägföreningens beslut och sedan  Christer   Vecka 5 
beställa trädgårdsunderhåll enligt Farmar-     
tjänsts anbud 

Inför årsmötet 
5. Göra bokslut för 2009    Leif   Före 16 feb 

6. Göra ett förslag till budget för 2010  Leif   Före 16 feb 

7. Ta kontakt med Bertil Mernsten   Christer  Omgående 

Snöröjning 
8. Informera Farmartjänst om ny rutin för  Christer  Omgående 

beställning av snöröjning 

9. Beställa plogning och sandning vid behov Leif   Löpande 
hos Farmartjänst/Bengt Gudmundsson 
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Styrelsemöte den 16 februari 2010 

Närvarande: Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven Stedt och 
Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapport 

Lars-Peter talar om att han har skickat beställningen till  
Farmartjänst på det löpande trädgårdsunderhållet från och med 
den 1 april 2010. 

2.  Fibernät 

Vi stämmer av läget efter extrastämman den 6 februari. Beslutet 
får laga kraft den 6 mars och därefter kan föreningen träffa avtal 
med de aktuella företagen. 

3. Ordinarie stämma 

Vi planerar årsstämman som kommer att hållas söndagen den 21 
mars klockan 15 på Grand Hôtel. Vi diskuterar ett eventuellt 
programinslag utöver de traditionella årsmötespunkterna, och 
Lars-Peter föreslår att Erik Magnusson, författare till boken om 
Hotell Mölleberg, bjuds in. 

4.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha nästa möte i styrelsen onsdagen den 24 februari 
klockan 18.30 hos Leif. Huvudpunkten blir att gå igenom verk-
samhetsberättelsen, bokslutet etcetera inför årsmötet. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 22 februari 2010 

 
 
 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 16 februari 2010 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

Ordinarie stämma 
1. Göra bokslut för 2009    Leif   Före 24 feb 

2. Göra ett förslag till budget för 2010  Leif   Före 24 feb 

3. Skriva ett förslag till verksamhetsberättelse Christer  Före 24 feb 

4. Skriv ett förslag till verksamhetsplan  Christer  Före 24 feb 
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Styrelsemöte den 24 februari 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), 
Sven Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Bokslut 

Leif presenterar bokslutet för 2009, se bilaga 1. Vi beslutar att 
godkänna resultaträkningen för 2009 och balansräkningen per den 
31 december 2009. 

2.  Budget 

Vi beslutar att fastställa planen för förnyelse och underhåll för 
perioden 2010–2012, se bilaga 2.  

Leif föreslår en budget för 2010. Vi beslutar att godkänna förslaget 
efter smärre justeringar, se bilaga 2. 

3.  Verksamhetsberättelse 

Christer lägger fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2009. 
Vi beslutar att godkänna den efter smärre justeringar och tillägg, 
se bilaga 3. 

4.  Nästa möte 

Vi beslutar att ha nästa möte i styrelsen torsdagen den 11 mars 
klockan 18.30 hos Christer. Den viktigaste punkten gäller plane-
ring för ombyggnaden till fibernät. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 2 mars 2010 
     

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
  

Bilagor 

1.  Resultaträkning för 2009 och balansräkning per den 31  
december 2009 
2.  Plan för förnyelse och underhåll samt budget för 2010 
3.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 
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Resultaträkning för 2009  alla belopp i kronor 

       Verkligt Budget   

Intäkter 
Medlemsavgifter, 73 fastigheter à 2 000 kr 146 000 146 000  
Övriga intäkter         100             0 
Intäkter totalt 146 100 146 000 

Kostnader 
Markskötsel 36 964 55 000 
Underhåll, målning och reparationer 0 3 000 
Visningsrätter för tv, avgift till Stim 49 888 52 000 
El till tv-anläggningen 6 326 6 500 
Underhåll av tv-anläggningen 16 556 15 000 
Försäkring av tv-anläggningen 3 288 3 200 
Administrationskostnader 1 365 2 000 
Möteskostnader och representation 5 924 0 
Plusgirokostnader 954 0 
Övriga kostnader      7 817    5 000 
Kostnader totalt 129 082 141 700 
 
Periodens resultat 17 018 4 300  
 
 
Balansräkning per den 31 december 2009  alla belopp i kronor 

Tillgångar 
Plusgiro 100 063,48 
Tillgångar totalt 100 063,48 
 
Skulder och eget kapital 
Leverantörsskulder 6 577,00 
Eget kapital 
 Ingående eget kapital 76 468,48 
 Periodens resultat +17 018,00 
 Utgående eget kapital 93 486,48   93 486,48 
Skulder och eget kapital totalt 100 063,48 
 
 
Mölle den 1 mars 2010 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 
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Plan för förnyelse och underhåll 

2010 
Ombyggnad av den gemensamma tv-anläggningen; föryngringsbe-
skärning av Rosa Rugosa-häckarna, rensning av träd, buskage och 
övriga rabatter; hamling av pilarna i lekparken; inspektion av lekred-
skapen. 
 
2011 
Översyn och förnyelse av gångvägar, häckar, gräsmattor med mera; 
rensning av träd, buskage och övriga rabatter; hamling av pilarna i 
lekparken; inspektion av lekredskapen. 
 
2012 
Rensning av träd, buskage och övriga rabatter; hamling av pilarna i 
lekparken; inspektion av lekredskapen; inspektion av asfaltytor med 
eventuella kompletteringar. 

 

Budget för 2010  alla belopp i kronor 

Intäkter 
Medlemsavgifter, 73 fastigheter à 2 300 kr 167 900   

Intäkter totalt 167 900  

Kostnader 
Markskötsel 55 000 
Underhåll, målning och reparationer 4 000 
Visningsrätter för tv, avgift till Stim 40 000  
El till tv-anläggningen 6 000 
Underhåll av tv-anläggningen 10 000 
Försäkring av tv-anläggningen 4 000 
Fibernät 22 000 
Administrationskostnader 3 000 
Möteskostnader och representation 6 000  
Övriga kostnader     8 000 
Kostnader totalt 158 000  
 
Periodens resultat 9 900    
 
 
Mölle den 1 mars 2010 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 
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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 gemensam-
ma 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 medlem-
mar deltog i picknicken på Gröningen. Den traditionella kräftski-
van 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 mark-
skötseln som blev lägre än väntat. 

För 2009 betalade varje medlem 2 000 kronor till samfällighetsfö-
reningen. 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 tv- 
anläggningen 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 beräk-
nas medföra en årlig kostnad för ränta och amortering på i genom-
snitt 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 webb-
platsen. 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 Farmar-
tjänst 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 under-
hållas 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 styrelse-
möte 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 före-
ningsmedlemmar. 

I juli förra året skrev byföreningen, vägförening och Gylleröds 
samfällighetsförening ett brev till kommunen om belysningen 
vid infarten till Mölle. Bakgrunden vara att kommunen planera-
de att ta bort belysningstolparna; vägen skulle alltså bli mörk-
lagd. 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 
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Styrelsemöte den 11 mars 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Rapporter 

Christer talar om att han har informerat de företag som har lämnat 
anbud på de olika delarna av ombyggnaden till fibernät – alltså EON 
ES, Handelsbanken, Höganäs Energi, Nordea, Öresundskraft,  
Öresundskraft Underhåll – om att beslutet på stämman den 6 februari 
har överklagats, vilket kan komma att innebära en försening av igång-
sättandet. 

Leif berättar att han har haft kontakt med föreningens revisor, Cecilia 
Gullberg-Müntzing, angående revisionsberättelsen. 

2.  Svar på överklagande 

Vi fastställer utformningen av styrelsens svaromål till fastighetsdom-
stolen, se bilaga 1. Svaret lämnas till tingsrätten i Malmö den 12 mars 
2010. 

3.  Årsmötet 

Lars-Peter föreslår att Erik Magnussons föredag om turismen i Mölle 
kommer före årsmötesförhandlingarna. Hans motiv är att det kan vara 
svårt att beräkna hur lång tid dessa tar. Vi beslutar enligt förslaget. 

4.  Gyllerödwebben 

Christer redovisar en begäran från Staffan Gribel, Sillgränd 41, att få 
publicera ett inlägg på Gyllerödwebbens debattforum om ombyggnaden 
till fibernät.  

Vi beslutar att inte gå honom till mötes. Styrelsens har två skäl för detta 
ställningstagande: dels är frågan avgjord genom det beslut som stäm-
man fattade den 6 februari 2010, dels är det inte lämpligt ha publicera 
inlägg på hemsidan från ena parten i en pågående rättsprocess. 

 
Vid protokollet    Justeras 
      

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

Bilaga 1 • Svaromål till 
fastighetsdomstolen den 
12 mars 2010 
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Styrelsemöte den 24 mars 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Konstituering 

Vi beslutar att Lars-Peter Jonsson och Leif Houghton ska vara firma-
tecknare, var och en för sig, att Leif Houghton ska vara kassör och att 
Christer Wallentin ska vara sekreterare. Vi beslutar att fortsätta med 
ordningen att det är ordföranden som justerar styrelsens protokoll. 

2.  Rapporter 

Christer berättar att han har fått information från Lillemor Eriksson om 
att Mölle byförening har planer på att förbättra badet i Fågelviken. Det 
ska bland annat ske genom att man beställer transport av sand från 
Strandbaden och organiserar en grupp som sköter badplatsen under 
sommaren. 

3. Efter årsmötet 

Vi går igenom den preliminära versionen av protokollet och planerar de 
praktiska frågorna med distributionen av protokollet och en uppma-
ning till medlemmarna att betala årsavgiften. 

4.  Övriga frågor 

Vi bestämmer preliminärt datum för den traditionsenliga avtack-
ningsmiddagen för styrelsen och revisorerna.  

5. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 27 april klockan 18.30 hos Sven 
Stedt. 

 
Vid protokollet    Justeras den 26 mars 2010 
      

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  
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Styrelsemöte den 14 april 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1.  Begäran om extrastämma 

Lars-Peter redovisar en begäran från en grupp om att styrelsen ska 
kalla till en extrastämma ”för att återkalla beslutet som togs på extra-
möte den 6 februari 2010”, se bilaga 1. Gruppen som består av tjugofem 
delägare företräds av Lars-Erik Johansson. 

Styrelsen beslutar att inte tillmötesgå gruppens begäran med hänvis-
ning till den pågående rättsprocessen, föranledd av ett överklagande. Vi 
utformar ett brev som ska delas ut till alla medlemmar för att informera 
om begäran och styrelsens ställningstagande, se bilaga 2. 

 

Vid protokollet   Justeras 
  den 19 april 2010  
  

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

 

Bilagor 

1 Begäran om extrastämma, daterad den 10 april 2010. 
2 Styrelsens brev till medlemmarna, daterad den 16 april 2010. 

 



Nej till fiberndt i Gylleriid

Kritiken mot att ldgga ner den nuvarande gemensamhetsanldggningen och
ersdtta den med ett nytt fiberndt har okat mycket ndr ny information
framkommit.

Nir styrelsen dessutom vdljer att inte svara pi frigor p6 drsmotet 21 mars
zOtO, som man dr tvungen till enligt samfdllighetslagen 5 50, upplever vi att det
beslut som togs p6 ett extra mote 6 februari inte dr sdrskilt vdl forankrat och
genomtdnkt.

Staffan Gribels informationsblad, mars 2010, visar att det finns minga bdttre
alternativ som kan anpassas efter varje hush6lls enskilda behov.

Vidare anser m6nga att det inte dr rdtt att binda sig for en losning som vi miste
ha i 25 6r. Den tekniska utvecklingen 96r si oerhort snabbt framit.
Den foreslagna fiberl6sningen skulle ocksi innebdra mycket hoga kostnader for
varje enskild medlem for en ny TV losning.

Att dessutom fi se v6ra gator och torg uppgrdvda och direfter hoplappade dr
forfulande i vdrt omr6de.

Enligt Anldggningsbeslutet for Gyllerdds Samfdllighetsforening skall foreningen
ha ansvar for och forvalta gemensamhetsanliggning for radio och TV, vilket vi
inte fir om fiberlosning tas i drift och den gamla anldggningen l6ggs ner.
Det blir svart i TV rutorna om man inte investerat egen infrastruktur i sin
fastighet och dessutom skrivit avtal med n6gon TV operator. Att nigra enstaka
hush6ll i Gyller6d har ett extremt stort behov av snabba internetlosningar dr
inte tillrdckligt skdl for att vi skall ha en gemensam losning av internet.

Vi, undertecknade, vdnder oss ddrfor till styrelsen for att utlysa ett
extra mote for Gyllerods samfdllighetsforening, enligt 5 47 Samfdllighetslagen.
Arendet som skall behandlas dr:
Omrostning om att iterkalla beslutet som togs p6 extrastdmman 6 februari
2oto samt tillsdttning av arbetsgrupp som behandlar TV- fr6gan och ldgger
fram olika objektiva alternativ till ett extra mote i sommar.

Molle 10 april 2Ot0

Christer
Textruta
Bilaga 1Styrelsen 14 april 2010
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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Besök gärna föreningens hemsida • www.gyllerod.se 
 

Mölle den 16 april 2010 
 
 
Till alla Gyllerödsbor 
 
 
 
 

När vi tackade ja till att ställa upp i styrelsen för samfällighetsföre-
ningen var vi lyckligt ovetande om vilka prövningar som låg framför 
oss. Vi var inställda på att göra ett bra jobb och att verka för alla 
medlemmars bästa, och i den andan har vi arbetat. 

Vi anade föga att vårt ärliga uppsåt skulle komma att ifrågasättas 
när en förändring av den gemensamma tv-anläggningen hamnade 
på vårt bord. Däremot visste vi att tv-frågan länge hade varit kon-
troversiell och vi insåg att det var viktigt att en eventuell förändring 
grundades på ett gediget beslutsunderlag och att alla medlemmar 
fick gott om tid att sätta sig in i saken innan ett beslut skulle fattas. 

Extrastämman den 6 februari 2010 beslöt att den nuvarande an-
läggningen ska byggas om till fibernät. Det var 27 medlemmar som 
röstade för och 20 medlemmar som röstade emot. För oss var 
resultatet inget att glädja sig åt – även om beslutet följde styrelsens 
förslag. Vi hade hellre sett ett tydligare utslag i den ena eller andra 
riktningen. 

Vi har upprepade gånger betonat att en samfällighetsförening har 
makt. En majoritet kan besluta om någonting som alla medlemmar 
sedan är tvungna att följa – även de som inte gillar beslutet. Därför 
är det viktigt att större beslut är väl förankrade bland medlemmar-
na, att alla har fått information och goda möjligheter att bilda sig en 
egen uppfattning.  

Även om en styrelse tycker att den har gjort sitt bästa för att infor-
mera och ge utrymme för diskussion kan en del medlemmar anse att 
de har blivit överkörda eller att det inte gick rätt till när beslutet 
fattades. Därför ger lagen minoriteten ett skydd, varav det viktigaste 
är att alla beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen. På det viset 
får en oberoende instans pröva klagomålet. Om rätten kommer fram 
till att beslutet strider mot lag och praxis, gäller det inte längre. 

I Gylleröds fall överklagade som bekant sju delägare ombyggnads-
beslutet. Fastighetsdomstolen har börjat att sätta sig in i ärendet och 
har kallat till ett första sammanträde med parterna den 6 maj 2010. 
Rättsprocessen är alltså igång, och vi hoppas på ett avgörande 
antingen före sommaren eller i början av hösten. 

En annan del av minoritetsskyddet är möjligheten att begära att 
styrelsen kallar till en extrastämma. För detta krävs att minst en 

Christer
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GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Besök gärna föreningens hemsida • www.gyllerod.se 
 

femtedel av medlemmarna står bakom önskemålet och att det 
ärende som ska behandlas är preciserat. 

I lördags hamnade styrelsen i en knivig situation. Då överlämnade 
nämligen Lars-Erik Johansson en begäran om en extrastämma. Till 
skrivelsen hör en namnlista som inleds med orden: ”Vi vill ha ett 
extramöte för att återkalla beslutet som togs på extramöte den 6 
februari 2010”. Listan innehåller namn på sammanlagt tjugofem 
delägare. 

Det skydd som lagen ger minoriteten – alltså bland annat att över-
klaga och att begära en extrastämma – kan emellertid inte utövas 
samtidigt, som vi ser det. Det blir tårta på tårta. Om fastighetsdom-
stolen kommer fram till att styrelsen har handlagt ärendet på ett 
felaktigt vis, faller beslutet automatiskt, och det behövs ingen ny 
stämma för att bekräfta detta. 

Styrelsen har därför beslutat att inte tillmötesgå Lars-Erik Johans-
sons med fleras begäran om en extrastämma. Beslutet var inte lätt 
att fatta, eftersom det känns svårt att gå emot en önskan från många 
av föreningens medlemmar. Men egentligen är det samma linje som 
vi har följt alltsedan styrelsen beslöt att inte publicera nya inlägg i 
fiberfrågan på Gyllerödwebben, liksom att i möjligaste mån inte gå 
in i någon diskussion om fiberombyggnaden på årsmötet. Vi anser 
att den rättsprocess som kärandena inledde med sitt överklagande 
bör respekteras och slutföras.  

Om fastighetsdomstolen skulle komma fram till att styrelsens 
handläggning har varit korrekt, anser vi att det trots allt är rimligt 
att kalla till en extrastämma för att ge medlemmarna en ny chans att 
sätta sig in i frågan om en ombyggnad och att ta slutlig ställning. Vi 
är villiga att ta detta steg för att inte i onödan skapa motsättningar 
mellan medlemmarna som på sikt skulle kunna skada den goda 
grannsämja som för det mesta råder i Gylleröd. 

Med vänliga hälsningar 
STYRELSEN FÖR GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Leif Houghton 
Lars-Peter Jonsson 
Sven Stedt 
Christer Wallentin 

PS Hela dokumentet med en begäran om en extrastämma finns på 
www.gyllerod.se. Där finns också överklagandet liksom styrelsens 
svaromål. DS 

En kopia av detta brev tillställs fastighetsdomstolen i Malmö  
för kännedom. 
 

 

http://www.gyllerod.se/�
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Styrelsemöte den 27 april 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1. Rapporter 

Leif presenterar en ekonomisk rapport per den 26 april 2010. Den visar 
att föreningen hittills har fått in 25 000 kronor i medlemsavgifter och 
att kostnaderna uppgår till cirka 27 000 kronor, se bilaga 1. 

Christer redogör för ett yttrande till fastighetsdomstolen den 21 april 
2010 med anledning av ett yrkande på uppskov från Lars-Erik Johans-
son med flera att målet ska förklaras vilande i avvaktan på en extra 
föreningsstämma eller att åtminstone det planerade mötet den 6 maj 
2010 ska skjutas upp, se bilaga 2 och 3. 

Christer redovisar ett yttrande som föreningen lämnade den 27 april till 
Länsstyrelsen i Skåne län. Yttrandet föranleddes av att Lars-Erik 
Johansson med flera har begärt att Länsstyrelsen ska kalla till en extra 
föreningsstämma, se bilaga 4 och 5. 

2. Fastighetsdomstolen 

Vi går igenom läget inför det möte som fastighetsdomstolen har kallat 
till den 6 maj 2010 i stadshuset i Höganäs, se bilaga 6. Vi beslutar att 
föreningen ska representeras av Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson och 
Christer Wallentin. 

3. Kommande aktiviteter 

Vi beslutar att inte upprepa förra årets vårstädning i Håven, eftersom 
behovet inte är lika stort i år. Om det emellertid skulle visa sig att det 
under året behövs en extra insats där eller någon annan stans, är vi 
beredda att snabbt trumma ihop medlemmarna. 

Vi beslutar att ordna en midsommarpicknick på Gröningen med 
ungefär samma uppläggning som 2009. Vi beslutar också att årets 
kräftskiva ska hållas fredagen den 27 augusti klockan 19, antingen på 
Gröningen eller hemma hos någon om det är för kallt att vara ute. 

4.  Vägföreningen – yttre underhåll 

Vi beslutar att skicka ett brev till Vägföreningens ordförande med en 
begäran om bättre underhåll av torgen i Gylleröd, av vissa ytor med 
storgatsten etcetera. Några träd behöver återplanteras och ogräs måste 
rensas, se bilaga 6. 
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5. Samfällighetsföreningen – yttre underhåll 

Christer redovisar en begäran från Carola Hannah, Sillgränd 39, om 
beskärning och rensning av Rosa Rugosa-häcken på den västra sidan av 
gångvägen från Sillgränd i riktning mot lekplatsen. Vi konstaterar att 
åtgärden är väl motiverad och beslutar enligt Carolas önskan. 

6. Nästa möte 

Vi beslutar att sammanträda måndagen den 10 maj. Mötet blir hos Leif 
klockan 18.30. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     Den 8 maj 2010 

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

 

Bilagor 

1. Ekonomirapport per den 26 april 2010. 
2. Yrkande om uppskov. 
3. Styrelsens yttrande över yrkandet om uppskov. 
4. Begäran om att Länsstyrelsen kallar till en extra föreningsstämma. 
5. Styrelsens yttrande över begäran om kallelse. 
6. Brev till Mölle Vägförening om yttre underhåll. 
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Kom ihåg-lista efter styrelsemötet den 27 april 2010 

Vad Vem När 
______________________________________________________________________ 

Vägföreningen – yttre underhåll 

1.  Skicka brev till Håkan Göthe               Lars-Peter         Snarast 

Samfällighetsföreningen – yttre underhåll 

2. Beskära häck vid gångvägen/lekplatsen  Christer  Maj 

Övrigt 
3. Lämna ett presentkort till Cecilia Müntzing Leif   Snarast 

 



Gyller0ds Sanrftlllighetsffirening

Resultatrfrkning och Balansraknin g 26.4 2A1A

INTAKTER
Medlemsavgifter

INTAKTERTOTALT

KOST}.lADER
MarkskOtsel
Underhill
VisningsrAtbrTV, STIM
Eltill W-anldggning
Undefiill cenhl TV-anHggning
Adm.kosfrr.
FOrsdkring
M0teskostnader och representatftrn
Plusgirokoshader
Ovriga kosfrader

KOSTNADER TOTALT

PERIODENS RESULTAT Minus

BALANSRAKNING 26.4 201 O
Plusgiro

TILLGANGAR TOTALT

SKULDER OCH EGET I(APITAL

Eget ingdende kapital
Periodens resultat Minus

SKULDER OCH EGET KAPITALTOTALT

25.000:-

25.000:-

6.581i

10.730:-
1.259'-

6.225-
954.50
1.365:-

27.114:54

2.114:5O

87.588:98

87.588:98

89.703:48
2.114:ffi

87.588:98
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Leif Houghton
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MALMO TINGSRATT rOnnlAccANDE Aktbilaga 42,: FASTIGHETSDOMSTOLEN 2OIO-c/-Ig
Avdelning I Mil nr

F 1728-10 Enhet ll
Anges vid kontakt med tingsrltten

Gyllerdds Samftillighetsftirening
Sillgriind 45
260 42 Mdlle

ChristerNilsson, krs-Erik Johansson m fl ./. Gyllerdds Samftillighetsftirening
angiende klander enligt samfiillighetslagen

Ni ska lemna ett skriftligl ythande 6ver bifogad handling, aktbilaga 41.

Ythandet ska ha kommit in till tingsriitten senast den 26 april2010.

Handlingama bdr liimnas i wi exemplar.

Bo Dahlstrdm
Telefon direkt 040-35 33 l5

Dok.Id 388991
Postedress Besdlrsadress Telefon Teldex Erpeditionsdd
Box 265 Kalendegatan I 040-35 30 00 040-61 I 43 l0 mAndag - fredag
20122 Malm0 E-post matno.tingsraff@dom.se 09:00-14:fi)

Christer
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Malmo Tingsrdtt
Fastighetsdomstolen
Avdelning 1

Box 265
20t22 Malmri

MALMO TINGSRATT

ill'r* -04- t 6

ext F l?Iftto
Aktbil

M5l nr: tL728-LO
Enhet 11

Vi yrkar att milet frirklaras vilande i awaktan
pi en extra ftireningsstiimma eftersom majoriteten isamfillighetsforeningen
nu vill iterkalla det beslut som togs pi extrastdmman den 5 februari 2010.

Styrelsen i samfdlligheten ir informerades om detta 10 april 2010

Skulle det dnd6 vara sa att retten finner det liimpligt med ett
mcite mellan parterna, dir den frireslagna tidpunkten ir den 6 maj klockan 10.00

i H6ganis, cinskar vi att detta m6te frirldggs till ett senare datum eftersom
tre stycken initierade medlemmar pi kdrandesidan inte kan vara med den 5 maj pi grund

av tjinsteresor till bland annat Kina och USA.



G1'lleriitls sitnrliillighetsftirtrning sidan r av z

Den zr april zoro

Malmii tingsrdtt . Avdelning r . Enhet rr
Fastighetsdomstolen
Bo Dahlstriim
Box 265
zorzz Malmri

Mfil nr F r7z8-ro - yftrande iiver aktbilaga 41

Bakgrunden ir foljande: Den ro april zoro limnade Lars-Erik
Johansson en skrivelse till sgrelsen med en begdran om att den
skulle kalla till en extrastdmma "for att iterkalla beslutet som togs
pA extram<ite den 6 februari 2o1o". Till skrivelsen h<ir en namnlista
med sammanlagt tjugofem deldgare, se bilaga r.

Stlrelsen beskit vid sitt sammantrdde den 14 april zoro att infe
tillmritesgi denna beghran om en extrastdmma, eftersom vi anser
att den rittsprocess som kdrandena inledde med sitt <iverklagande
htir respekteras och slutfiiras. Styrelsen informerade alla medlem-
mar om sitt beslut i ett brev den 16 april zoro, se bilaga z.

Vi motsdtter oss bestdmt att milet, enligt [,ars-Erik Johanssons brev
av den r5 april zoro, fiirklaras vilande. Vira skdl iir fiiljande:

. For det fiirsta frr alltsi styrelsen inte beredd att kalla till nflgon
extrastimma innan mAlet 6r avgjort.

. Frir det andra bestrider vi Johanssons pistflende att "majoriteten i
samfdllighetsforeningen nu villiterkalla det beslut som togs pi
extrastdmman den 6 februari 2o1o". Beslutet om att bygga om den
nuvarande gemensamma anldggningen f<ir television och radio till
fiber togs av en majoritet pfl extrastdmman. Hur rcistresultatet
skulle kunna tlnkas bli p& en eventuell kommande stdmma i samma
friga iir det ingcn som vet. Antalet medlemmar i ftireningen dr
sjuttiotre.

Vi motsdtter oss ocksi Johanssons frirslag att det inplanerade m<itet
mellan parterna i fastighetsdomstolens regi den 6 maj zoro skulle
skjutas upp. Kdrandesidan best&r av sju deldgare, representerade av
inte mindre dn elva personer. Det frirefaller oss troligt att Atminsto-
ne nigra av dessa kan fiiretrida kdrandena - iven om nigra i
gruppen skulle vara pi tjdnsteresa.
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Gyllertids samfiillighetsfiirening sidan z av z

Srllgrand 45 . 26il 4l lt'iclle . 8e:6k garna v;r hemsrda www.gyllerod.se

L&t oss avslutningsvis framh6lla att samtliga i khrandegruppen
tillhiir den sida som kom i minoritet i omrdstningen den 6 februari
zoro. Sedan ftireningen fattade beslutet om ombyggnad har de
<iverklagat beslutet, begiirt att styrelsen kallar till en ny extrastimma
och, det senasten yrkat p[ att fastighetsdomstolen fiirklarar m6let
vilande.

Kiirandesidans agerande har redan fdrdr<ijt verlatdllandet av
stdmmobeslutet med ett par minader. Varje ytterligare fiirsening
riskerar att tillfoga ftireningen ekonomisk skada eftersorn byggkon-
junkturen dr pi vlg uppit, vilket kan komma att giira ombyggnads-
arbetena dyrare. F<ir frireningen dr det alltsi angeliiget att fastig-
hetsdomstolen verkligen genomf<ir det frirsta sammantr[det med
parterna den 6 maj zo1o, sfl att domstolen sedan kan g& vidare i
behandlingen av irendet och komma till ett beslut.

I detta mfll har vi sedan tidigare kontakt med beredningsjuristen
Ulrica Dahlberg och fastighetsr&det Torsten Sojdelius.

Med vdnliga hdlsningar

ordftirande

Christer Wallentin
sekreterare

Bilagor

r. Begiran orn extrastdmma, daterad den ro april zoro
z. Styrelsens brev till medelmmarna, daterad den 16 april zoro



LANSSTYRELSEN
I SKANE LAN

VAr referens

F orvaltningsavde lnin gen

Axel Starck
040/044-252669

UNDERRATTETSE

2010-04-22
l' ' -1-lCr,iAK ,.. - DLL'- e ci\vr-

l(1)

205-5943-t0

Styrelsen for Gyllerdds samf;illighetsforening
Leif Houghton
Sillgriind 45

260 42 MOLLE

Till liinsstyrelsen har 2010-04-19 inkommit en beg[ran om att liinsstyrelsen skall
kalla till extra foreningsstdmma i Gyllerdds samf?illighetsforening. Yrkandet och
grunderna hiirlor framgir av bifogade kopior. Ni f6r nu mojlighet attytta Er over
begiiran. Ert svar skall ha kommit in till Liinsstyrelsen senast?Qlq-0ffi__
Liinsstyrelsen kan diirefter avgora drendet, dven om Ni inte hai svaiat inom den
angivna tiden.

,u'? ./ ,/,/),./6,/t-/
Axel Starck

Begdran om kallelse till extra fiireningsstiimma

Bilaea

Kopia av skrivelse med begdran samt tre bilagor

Postadress Besiiksadress Telefon

205 15 Malmo Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 044-25 20 00 w

Plusgiro/Eankgiro E-post

6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se

5050-3739

Telefax

040-252085

044-252085

www

www.lansstyrelsen.se/skane
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Ldnsstyrelsen i SkAne ldn

Kungsgatan 13

205 15 Malm6

Begdran om extrastdmma i Gylleriids samfdllighetsfiirening

I brev till styrelsen i Gyllerods samfillighetsfdrening 10 april 2010 (se bilaga 1) har
25 stycken (34 %)fastiehetsdgare i vir forening yrkat pi att styrelsen skall kalla till extrastimma enligt
samfillighetslagen 5 47 och Gyllerods samfdllighetsforenings stadgar 5 12.

Styrelsen har informerat medlemmarna isamfiilligheten att man inte kommer att kalla

till denna extrastimma(se bilaga 2), som man dr skyldig till enligt Samfdllighetslagen och foreningens
egna stadgar.

Vi, nedan undertecknande medlemmar i Gyllerods samf5llighetsf6rening, hemst5ller ddrfdr 5t
liinsstyrelsen att utlysa extrastiimma i v6r forening omgiende.

Enligt stadgarna skall foreningen kalla till stemma senast 14 dagar innan m6tet.
Vi foreslir ddrf6r att Ldnsstyrelsen kallar till extrastdmma lordagen den 8 maj klockan 10.00,
alternativt 16rdagen 15 maj klockan 10.00. Plats: Molle stationshus.

M6lle 16 april 2010-04-15

Shlb^Cd,4lilffit/J"e'&-€' // - /l' -l

+ t8z/te&t*--42'-L- *t "'-*ts- KerstinTillberg 4ol" |oi{" Fredrik.NordinStaffan Gribel
Sillgrind 41

(tu -,i
- -- ,,'t l-C
Gurl'.Britt Brod6n
Krghsriind 5

Charlotte Lund

Sillgrdnd 4L Garngrdnd6 - Krokgrind2 Krokgrind2

Bilaga 1. Brev till styrelsen i Gyller6ds samfillighetsforening, inklusive kopia p6 namnunderskrifter.
Bilaga 2. Brev frin styrelsen till medlemmarna i Gyllerods samfdllighetsforening
Bilaga 3. Adressforteckning medlemmar(fastighetsdgare) Gyllerods samfdllighetsforening

Lars:Eik Johansson



Gylleriids samf;illighetsfiirening sidan r av 3

SillgrEnd 45 . 260 42 Molle . Besok gdrna v8r hemsida www.gyllerod.se

Den z7 april zoro

Ldnsstyrelsen i Skine lln
F<irvaltningsavdelningen

Axel Starck
2o515 Malm<i

Diarienummer 2oS-S g 4g-ro - yftrande

Detta yttrande gdller en begdran av den 16 april zoro frin Lars-Erik
Johansson med flera att Liinsstl'relsen ska kalla till en extra frire-
ningsstdmma i Gyllercid. Bakgrunden dr f<iljande:

Den 6februari zoto. Extrastiimma
Fiireningen beslutar att bygga om den gemensamma anldggningen
frir television och radio till fiberndt. Beslutet fattas med z7 ja-r<ister

mot 20 nej-r<ister. St[mman har f<iregfltts av en extra fiirenings-
stdmma den z4 oktober zoog och ett informationsmcite den z3
januari zoro. Styrelsen har under hcisten och vintern gjort Wl
hlften med utf<irlig information om konsekvenserna av en ombygg-
nad till fiberndt; dessa har distribuerats till alla medlemmar.

Den zzfebruari zoto . )uerklagande
Sju medlemmar limnar en stdmningsans<ikan till fastighetsdomsto-
len ddr de yrkar att ombyggnadsbeslutet ska f<irklaras ogiltigt, se

bilaga r. Kdrandegruppen f<iretriids av Lars-Erik Johansson.

Den g mars 2oto . fastighetsdomstolens handliiggningsbeslut
Domstolen beslutar att fiireningens beslut pi extrasthmman tills
vidare inte fflr verkstdllas och frireldgger f<ireningen att svara pfl
klandertalan, se bilaga z.

Den lz mars 2o1o - Suarom&I
Styrelsen bem<iter den kritik som kdrandena framf<irde i sitt
<iverklagande, se bilaga 3.

Den zl mars 2o7o . Arsm\te
Styrelsen omvdljs i sin helhet; beslutet f<iljer valberedningens
f<irslag och sker med acklamation. Dessfririnnan har stdmman
beslutat om ansvarsfrihet f<ir styrelsen med zr ja-rrist mot 11 nej-
rtjster. Under Punkten Ovriga frflgor stdller nigra i kdrandegruppen
detaljerade frigor om ombyggnaden till fiberniit, vilka styrelsen
frirs<iker att besvara si kortfattat som m<ijligt med hdnvisning till
den p6gflende rdttsprocessen.
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Den to april zoto . Begiiran om extrastiimma
En grupp med z5 deldgare, f<jretrddd av Lars-Erik Johansson,
ldmnar en begdran till styrelsen att den ska kalla till en extra f<jre-
ningsstdmma "f<ir att flterkalla beslutet som togs pfl extram<ite den 6
februari 2oLo",se bilaga 4.

Den g april zoto . Kallelse tiII sammantrtide
Fastighetsdomstolen kallar parterna till ett sammantrdde torsdagen
den 6 maj zoro klockan ro, se bilaga 5.

Den 6 april zoto. Begiiranomuppskou
Lars-Erik Johansson v[nder sig till fastighetsdomstolen med ett
yrkande om att mfllet ska fiirklaras vilande. Om rdtten inte beviljar
detta yrkande iinskar han att miitet den 6 maj zoro f<irldggs till ett
senare datum, se bilaga 6

Den t6 april zoto . Breu tiII medlemmarno
Styrelsen informerar alla medlemmar om att den harbeslutat att
fnte tillm<itesgfl Lars-Erik Johanssons med fleras begdran om en
extrastdmma, se bilaga 7.

Den zt april zoto . Yttrandefr&n styrelsen
Styrelsen yttrar sig till fastighetsdomstolen <jver Lars-Erik
Johanssons begdran om uppskov, se bilaga B.

Samtliga i kdrandegruppen tillhcir den sida som kom i minoritet i
omr<istningen den 6 februari zoro. Minoriteten har diirefter gjort
sitt bdsta f<ir att f<irhindra att ombyggnadsbeslutet genomfcirs.

Sedan beslutet om ombyggnad <iverklagades har sty'relsen konse-
kvent f<iljt linjen att den rdttsliga priivningen ska respekteras och
slutf<iras. Diirf<ir har vi bland annat tackat nej till nya debattinligg
pfl f<ireningens webbplats.

Ndr vi beslutade att inte kalla till en ny extrastdmma (se bilaga 7)
varvflr motivering densamma. Vi anser att det skydd som lagen
ger minoriteten - alltsfl bland annat att <iverHaga och att begdra
en extrastdmma - inte kan utduas samtidigt. Om fastighetsdom-
stolen kommer fram till att styrelsen har handlagt drendet pfl ett
felaktigt vis, faller beslutet automatiskt, och det beh<jvs ingen ny
stdmma f<ir att bekrdfta detta.

Samtidigt har vi lovat att kalla till en extrastdmma om fastighets-
domstolen skulle komma fram till att styrelsens handldggning
har varit korrekt. Medlemmarna fflr dfl en ny chans att sdtta sig in
i frigan och att ta slutlig stiillning.

Vi kdnner till inneb<irden av samfdllighetslagens best[mmelser om
kallelse till extra f<ireningsstimma. Innan styrelsen fattade sitt
beslut att dndfl inte kalla till en stimma i det aktuella fallet konsulte-
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rade vi facklitteraturen och rfldgjorde med nigra jurister. Vi hade
ocksfl kontakt med fastighetsrfldet Torsten Sojdelius vid fastighets-
domstolen i Malmri.

Vi ville bland annat veta om det fanns nflgra liknande fall i rltts-
praxis. Eftersom vi inte kunde finna nflgra sfldana, tolkade vi rdtts-
liiget sfl att beslutet lflg i styrelsens hand. Samtidigt var vi klara <iver

att lagen ger minoriteten en m<ijlighet att vdnda sig till Liinsstyrel-
sen och begdra att den kallar till extrastlmma - och att det dfl blir
en prtivning av styrelsens handldggning.

Vi har haft kontakt med fciljande jurister i fastighetsdomstolen:
Ulrica Dahlberg, Bo Dahlstrrim och Torsten Sojdelius. Vi vore
tacksamma om Ldnsstyrelsens handldggare kunde ta kontakt med
dem f<ir att ffl information om fastighetsdomstolens behandling av
lrendet innan L'dnsstyrelsen fattar sitt beslut i kallelsefrflgan.

Om ni rinskarytterligare material eller upplysningar [r ni vdlkomna
att kontakta undertecknade. Det finns ocksfl mycket information pfl
f<ireningens webbplats, www.gyllerod.se.

Med vdnliga hdlsningar

Lars-Peter
ordf<irande
oTor-49 2595

Christer Wallentin
sekreterare
o7o8-448125

Bilagor

r. Overklagande
z. Fastighetsdomstolens handldggningsbeslut

Svaromil (utan bilagor)
Beglran om extrastlmma
Kallelse till sammantrdde i fastighetsdomstolens regi
Begdran om uppskov
Brev till medlemmarna
Yttrande frfln styrelsen riverbegdran om uppskov

3.

4.

5.
6.
n

B.
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Den 29 april 2010 
 
 
Mölle vägförening   
Ordföranden Håkan Göthe 
Möllevångsvägen 5 
260 42  Mölle  
 
 
 
 
Det yttre underhållet i Gylleröd 

Under årens lopp har samfällighetsföreningens olika styrelser påtalat brister-
na i Vägföreningens sätt att sköta sin del av det yttre underhållet i Gylleröd. 
Den återkommande förklaringen från Vägföreningens representanter har 
varit bristen på pengar. 

Vi vill inte älta gamla synder, utan föredrar att se framåt. Därför välkomnar vi 
beslutet på Vägföreningens årsmöte att uttaxera medlemmarna så att före-
ningen får mer pengar att röra sig med. Vi anser att en del av de nya intäkter-
na bör användas för en uppryckning i Gylleröd. 

Det mest angelägna under den kommande växtsäsongen är följande: 

– Återplantering av träd på de så kallade torgen. Valet av träd eller buske bör 
ske från fall till fall i samråd med samfällighetsföreningen. 

– Ogräsbekämpning på torgen och utsatta områden som är satta med stor-
gatsten, bland annat runt Håven. Redan under maj bör dessa ytor bekämpas 
med Round Up. Efter ett par veckor bör sedan ogräset bearbetas mekaniskt. 
Samma procedur upprepas i augusti; den mekaniska bearbetningen blir då 
lättare. 

Jag föreslår att några från Vägföreningen och några från vårt håll träffas för 
att göra en gemensam syn på plats inom den närmaste tiden. Promenaden 
behöver inte ta mer än högst en timme. Vi kan ställa upp med kort varsel, 
både på dagtid och på kvällstid. Vad passar er? 

Många hälsningar 
GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

 

Lars-Peter Jonsson 
ordförande 
0701-49 25 95       

Christer
Textruta
Bilaga 627 apr 2010



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 22 maj 2010 

 

Styrelsemöte den 10 maj 2010 

Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven 
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).  
…………………………………………………………………………………………. 

1. Rapporter 

Leif berättar att Farmartjänst har klippt ned Rosa Rugosa-häcken på 
den västra sidan av gångvägen från Sillgränd i riktning mot lekplatsen.  

Lars-Peter nämner att brevet har gått iväg till Mölle vägförening, 
Håkan Göthe, med ett förslag som gemensam syn av torgen med mera i 
Gylleröd. 

Christer informerar om att en medlem vid Silltorget har framfört 
synpunkter på bilparkeringen på torget. 

2. Fastighetsdomstolen 

Vi går igenom mötet i fastighetsdomstolen den 6 maj 2010. Eftersom 
läget i ombyggnadsfrågan är så låst, bestämmer vi oss för att lämna 
våra platser i styrelsen, se bilaga 1. 

Vi beslutar att kalla till en extra föreningsstämma i stationshuset 
lördagen den 29 maj 2010 klockan 14 då en ny styrelse utses, se bilaga 
2. 

 
Vid protokollet    Justeras 
     den 22 maj 2010 

 

Christer Wallentin   Lars-Peter Jonsson 
sekreterare    ordförande  

 

Bilagor 

1. Brev till medlemmarna den 12 maj 2010. 
2. Kallelse till extra föreningsstämma den 29 maj 2010. 
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Mölle den 12 maj 2010 

 

Till alla Gyllerödsbor 

 

 

I torsdags i förra veckan hade fastighetsdomstolen kallat till 
möte. Resultatet av ett par timmars sammanträde blev att käran-
dena drog tillbaka sitt överklagande och att styrelsen skulle kalla 
till en extrastämma i augusti som på nytt tar ställning till frågan 
om en eventuell ombyggnad till fibernät. En arbetsgrupp skulle 
utses för att förbereda stämman.  

Vi konstaterar att läget i ombyggnadsfrågan är låst. En del av 
medlemmarna vill bygga om den nuvarande anläggningen till 
fiber, en annan del vill inte göra det. Vid extrastämman den 6 
februari var det flera som röstade för än emot, men hur läget är i 
dag är det ingen som vet.  

I det låsta läge som har uppkommit har vi bestämt oss för att 
lämna våra platser i styrelsen.  

Det är ett drastiskt beslut, men vi ser ingen annan möjlighet. När 
vi i fastighetsdomstolen frågade kärandena om de var beredda att 
respektera ett eventuellt nytt ja-till-fiber-beslut i augusti, blev 
svaret nej! De verkade alltså inställda på att till varje pris stoppa 
en ombyggnad av den nuvarande tv-anläggningen till fiber, och 
framför oss såg vi ännu ett överklagande och ett ändlöst tragg-
lande i rättsapparaten – något som vi inte vill medverka till.  

Med det här brevet följer en kallelse till en extrastämma den 29 
maj. Vid mötet ska en ny styrelse väljas. 

Med vänliga hälsningar 
STYRELSEN FÖR GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Leif Houghton   
Lars-Peter Jonsson  
Sven Stedt  
Christer Wallentin 

 
 

 

Christer
Textruta
Bilaga 110 maj 2010



GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

tid  Lördagen den 29 maj 2010 klockan 14.00

plats  Stationshuset

dagordning 1. Val av ordförande för stämman

 2. Val av sekreterare vid stämman

 3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare

 4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd

 5. Godkännande av kallelsen till stämman

 6. Styrelsens förslag till dagordning

 7. Val av styrelsordförande och övriga styrelsemedlemmar

 8. Övriga frågor

 9. När och var protokollet kommer att vara tillgängligt

– o –

Fullmakt Kommentar till § 17 i stadgarna: «En medlems rösträtt kan utövas 
genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.» Vi bifogar en 
blankett för fullmakt. Blanketten finns också på www.gyllerod.se.

Kallelse till extra stämma

Välkomna! Styrelsen

Mölle den 12 maj 2010

Christer
Textruta
Bilaga 210 maj 2010
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