
Gylleröds samfällighetsförening, styrelsemöte 2012-10-i4

Närvarande:

Henrik Orwen, Margareta Marcus och Cecilia Odgaard (ersättare för Christer Nilsson)

Plats: Mölle krukmakeri

Mötet inleds med en gemensam inspektion av området.

1. Infartshinder från fotbollsplanen; Styrelsen beslutar att befintligt infartshinder, som
är i dåligt skick, skall ersättas med en öppningsbar bom. Kostnad 11.000:- Henrik
Orwen ombesörjer detta.

2. Infartshinder mellan 25 och 27 (svårt med rullstol); Styrelsen anser att det vore
lämpligt att avlägsna den vänstra av de tre tätt sittande bågarna/bommarna, för att
underlätta passage. Henrik inhämtar synpunkter från berörda grannar. För det fall dessa
är eniga med styrelsen i frågan, kommer nämnda båge/bom att avlägsnas snarast. I
annat fall tas frågan upp på kommande årsmöte.

3. Lekplatsen; Besiktning skall ske en gång per år av oberoende, certifierad
besiktningsman. Margareta upplyser om att representant för kommunen (Leif
Svensson) uppgett att de besiktigar sina lekplatser på detta sätt årligen. Nästa tillfälle
blir om cirka ett år. Enligt Svensson skulle vi kunna få "hänga på". Margareta ska kolla
med kommunen om vi kan upprätta ett skriftligt avtal mellan kommunen och
samfälligheten gällande besiktning och se till att vi i så fall får ett sådant avtal.
Sandlådan är i dåligt skick och klämrisk föreligger. Förslag om utbyte tas upp på

kommande årsmöte i mars 2013. Farmartjänst skall enligt befintligt avtal kratta sanden på
hela lekplatsområdet två gånger per månad, vilket inte fungerar idag. Farmartjänst bör
påminnas om detta. '

4. Gröningen - skall det göras mer? Farmartjänst har fått i uppdrag att hålla nere
växtligheten på de fria ytorna - en klippning gjordes i augusti/september - så att inte
sly börjar växa igen. Farmartjänst räknar med att det skall klippas med gräsklippare.
Återstår att infoga detta arbetsmoment i vårt avtal, förslagsvis 2-4 gånger per säsong. I
delen som vetter mot Gylleröd sparades vissa träd - här blir det svårt att klippa med
gräsklippare. Skall dessa vara kvar, får man nog använda röjare.

5. Parkeringen vid Håven - klippning; Styrelsen skall påtala för Mölle vägförening att
de dels måste klippa in buskaget (så att detta hålls innanför asfalts gränsen), dels ta bort
ogräs.

6. Omfattning av avtalet med Farmartjänst; Christer har kontakt med Farmartjänst,
som varit sena med avtalade åtgärder. Henrik och Christer kommer att gå igenom
befintligt avtal och diskutera huruvida detta bör uppdateras samt om det vore klokt att
upprätta en underhållplan, som bilaga till avtalet.

7. Ekonomi; Margareta informerar om ekonomin. Inbetald årsavgift saknas för tre
fastigheter, en fastighet har inte erlagt full betalning. Margareta kommer att påminna
genom lappar i brevlådorna. Enligt befintligt avtal med Farmartjänst skall betalning ske
till dem tre gånger per år. Avtalet kanske bör ändras så att betalning sker en gång per år

•



för att minimera arbete för kassör. Styrelsen anser att en asfaltsfond bör skapas på ett
separat konto med ränta, Margareta ser över möjligheten för detta.

8. Asfalt; Styrelsen skall påtala för Mölle vägförening att det finns skador på asfalten på
området.

9. Häckar; Angående notering från vägföreningens möte: Styrelsen konstaterar att frågan
om häckar som växer ut över gångbanorna på Mölle vägförenings område ligger
utanför samfällighetens befogenhet och behörighet. Frågan återförs därför till Mölle
vägförening med påtalande av att de överväxta och skymda gatlyktorna, liksom de
utskjutande grenarna, utgör en säkerhetsrisk.

10. Arkivet; Finns nu i det gamla TV-huset,
11. Övrigt; TV-masten skall på sikt monteras ner.
12. Nästa möte; Henrik kallar till möte den 22 eller 24 januari efter klockan 19:00.
13. Årsmöte; Nästa årsmöte kommer att äga rum den 17 mars klockan 15:00
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