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Gylleröds Samfällighetsföreing (GSF)    2012-04-26 

Styrelsemöte nummer 2. 

 

   Närvarande Ej Närvarande 

Henrik Orwén HO Ordförande X  

Margareta Marcus MM Kassör X  

Christer Nilsson CN Sekreterare X  

Cecilia Odgaard CO Suppleant X  

Carola Hannah CH Suppleant X  

    

Dagordning 

 

1. Öppnande, utse ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet öppnades, som ordförande för mötet valdes Henrik Orwén. 

Som sekreterare för mötet valdes Christer Nilsson. 

  

2. Godkännande av dagordning 

Följande punkter kommer att behandlas: 

- Gröningen 

- Övriga skötselområden 

- Bank 

- Midsommar 

- Nästa styrelsemöte och avslut. 

 

3. Gröningen 

HW och CN har kollat åtgärderna på Gröningen och uppskattar GSF:s andel av ytan till ca 

25%. Beslutades att GSF betalar 25% av kostnaderna för stubbfräsning och bortforsling av 

klipp. 

CN tar upp frågan med MVF om ytterligare åtgärder är planerade. 

  

4. Övriga skötselområden 

- Rosa Ragus: Underhåll enligt avtal under 2012.  

I framtiden skall vi inför och under växtsäsong försöka underhålla Rosa Ragusa på ett sådant 

sätt att total nedklippning undviks och att höjd och omfång anpassas beroende på växtplats. 

Komplettera avtal med Farmartjänst inför 2013 (CN) 

 

- Träräcke mot stationsplan: I dåligt skick. HO begär offert från Brink 

 

- Järnräcke mot stationsplan: Snett och löst. HO begär förslag på nytt räcke samt offert 

från Brink. 

 

- Sargen runt sandlådan på lekplatsen: HO begär offert på ny sarg från Brink 

 

- Lyktstolpe korsningen Stinsagången / Strömmingen: Står snett och är lös. CN kontaktar 

Höganäs Energi. 

 

- Pilar behöver återplanteras: CN tar återigen upp detta med Mölle Vägförening 

 

- Antennmasten: Kommer troligtvis att monteras ner av Mölle Hamn Ek För och sättas upp 
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på utfyllnaden i Mölle Hamn 

 

5. Bank 

GSF kommer att byta bank till Handelsbanken 

 

6. Midsommar 

HO kontaktar Gunilla Klang och Lars Steen som förhoppningsvis är positiva till att bistå med 

arrangerandet av ett midsommarfirande på Gröningen. 

Vid kommande årsmöte: Skall vi ha en festkommitté ? Så att inte ansvaret enbart ligger på 

styrelsen. 

 

7. Nästa styrelsemöte  

Beslutas senare. 

 

8. Avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Christer Nilsson   Henrik Orwén 

 


