
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

+ D.*^ ,^"{e
fqr {n,(ta^ i'-fc
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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




