
Protokoll fört vid Gnejsens samfallighet. 
Extra föreningsstämma den 2003 11 27 

1. Till ordförande valdes Nils Haggström. 

2. Roland Johansson valdes till sekreterare. 

3. Till justerare och röstraknare valdes Rolf Rahm och Stellan Andersson. 

4. Enligt mötet var stämrnan utlyst på behörigt satt. 

5.Röstlängd/närvarolista fastställdes genom att de närvarande antecknade 
sig på e,? närvarolista som bifogas detta protokoll. 

6.Preliminar budget för 2004 godkändes av staniman. Kostnad för 
internet har höjts till 170 kr. pr. månad. (Tidigare 130kr.) 

7.Christina Osti'n, RagnSeUs, informerade om hur den framtida 
sophanteringen kan komma att se ut.RzgnSells är ett entreprenadföretag i 
sophanteringsbranschen. Hannes redovisade ett förslag fiån en annan 
entreprenör (IL) som i stort sett bygger på samma idel.Kostnadsfi&an f"ar 
kanske avgöra. 
Containrar på kyrktomten kommer fonnodligen att tas bort, viket iimebär 
att all sophantering i fortsättningen kommer att ske i vat-t sophus. Styrelsen 
bevakar sophanteringsfrågan och återkon~mer så fort det blir aktuellt. 
Beträffande den nuvarande sophanteringen vill vi än eil gång påminna om 
vad som skail laggas i containern i v& sophus.Hushal1ssopor och 
ingenting annat. Stora tidningsbuntar ocl-r till och med en cykel har hittats. 
Eftersom sopkosmaden baserils på sopornas vii-t gäller det att hålla rier 
denna så mycket som möjligt. 

8. Ordförande informerade om vad som händer med planerat 
höghusbyggailde på "Träffeiltomten".Skrivelseil till Länsstyrelsen om vårt 
överklagande av Byggnadsnämndens beslut va-  enligt stämnian mycket 
bra och valskriven. En del synpunkter kom upp. Bl. a. tyckte Dagrnar 
Granholm att Bostaden kunde sälja aktuell tomt till någon som kan bygga 
mycket lägre hus och ändå få det hela att ekonomisk3 löna sig. 
Nils Haggström påpekade att han för närvarande sitter i Bostadens 
styrelse, men att han ej tillhörde styrelsen när höghusbyggande på 
"Träffen"-tomten planerades. 
Vidare framkom att aven"kyrkanU har överklagat Byggnadsnämndens 
beslut i denna fråga. 



9. Hannes undersökte om vi var intresserade 2 % ~  en gemensam cpphmdling 
beträffande oniniAlning av fastighetei-nas yttertak. Handupprachiilg 
visade att ca. hälften av de närvörznde var intresserade. Bestämdes att 
styrelsen gör en alhiin fijrfrågan i detta &-eride och att ocksa frågan om 
bjite till pl5ttak kan vara iiitressant. 

10. Bertil Eriksscn informerade om v%- plikt att andra våra stadgar med 
anledning av inrättandet av genlensamhetsatilaggning för 
datako~nrniznikation. S tämmans beslut blev att förvaltningsobjekt GA2 
laggs till fGrenlngens stadga- $2. 

l l .  Blmd övriga fragor f m s  en skrivelse friin Gii~mz Steri~dl 
angående yrkeskunnigheten inom Smfalligheten. Frågan skickades vidare 
till valberednuigen som tar tag i denna fråga. 
Nils H. p h i n d e  ern hönimarkeringxna hför vktems snöröjnkg. Viktigt 
att pinnarna satts upp i god tid och pa ratt stdle. 
Plogning kommer att ske iiär Bostaden och "Bämstene1l"gå.r ut och plogar. 
Betraffmde varnien i garager,  edd delade Harses att den r,~~~7armde 
siyrutrustningen måsie byias ui &r aii få en bättre reglering. 
Dagmar G. undrade om vära datorer niiste skyddas mot dztavmis soni 
ibland dyker 3pp. Crhgm stickm ~ i i d z e  ta! 9 s c z  ,A1ppe!ger, for 
experiullaiánde. 
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