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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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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



GYLLERODS SAI.{F:LLLIGHETSF6RENTNG

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
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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:
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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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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
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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-



2

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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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.
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Vid protokoffet, MoIJ-e 2003-03-25

t7 i( i,,i
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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



2t1

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.



211

- 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



Ul

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
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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
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