
10/2020-2021 
 
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte den 18/1-2021 
 
Närvarande: Sigvard Eriksson, Jonny Flink, Raimo Kaihlavirta, Angelica Johansson, Elias Zaki, Samar 
Makdesi, 
Frånvarande: Hans C Nielsen  
 

1. Öppnande  
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

3. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokoll 9/2020-2021 godkändes och lades till handlingarna 
 

4. Ekonomisk redovisning 
a) Driftskonto    906 616kr 
b) Obetalda räkningar  371 921kr 
c) Fondkonto   3 387 011kr 
d) Lån   9 691 270kr 
e) Obetalda medlemsavgifter  0 
f) Antal anmälda ägarbyten  5d 14c 7c 34c 
g) Budgetuppföljning  lämnad av kassör 

 
5. Rapport från ansvarsområden  

a) Stökigt runt nyårshelgen. Mycket raketer som skjuts i tätbebyggt område trotts att 
detta inte är tillåtet.  
 

b) Det ligger mycket skräp i området vilket inte är så trevligt och sänker intrycket.  
-raketrester som inte plockats upp efter nyår.  
-svarta sopsäckar som är slängda utanför containrarna.  
-bildel är nertryckt i ett brunt sopkärl.  
 
De bruna kärlen är endast avsett för matavfall. Containrarna är avsedda för 
hushållsavfall och SKA kastas i containern, inte bredvid.  
 
Alla andra sopor får varje husägare ansvara för att slänga på återvinningscentralen.  
  

c) Armatur utbytt på garagelänga. 
Lampor inköpta.  
Garagenyckel såld till fastighetsägare.  
 

d) Hemsidan uppdateras löpande. 
 

6.  Inkommen post 
a) Skövde grannsamverkansgruppen genomför en undersökning för att ta reda på vart 

i Skövde kommun det.  skjuts mycket raketer och hur det ser ut med nedskräpning i 
samband med detta. Skrivelsen samt svaret bifogas originalprotokollet..  



7. Övriga rapporter 
a) 9/12 och 10/12 delades parkeringskort ut för 2021. Efter dessa två tillfällen var det 

ca 30 fastigheter som inte hämtat ut sina parkeringskort. Styrelsen fick därför boka in 
två extra tillfällen, 30/12-20 och 4/1-21. Trotts dessa två extra tillfällena är det ändå 
flera fastigheter som inte har hämtat ut sina parkeringskort.  

 
b) Anmälan om ålderman har gjorts. Husgrupperna 2, 5, 6, 9, 10, 12 och 15 har inte 

anmält någon ny ålderman. De som inte rapporterat in någon ny ålderman, sitter 
kvar ytterligare ett år. 

 
8. Åtgärdsplan 

Genomgång av åtgärdsplan. 
 

9. Övriga rapporter 
a) Styrelsen beslutar om en fast avgift som dras av från depositionsavgiften om något 

köksporslin går sönder eller försvinner under tiden man lånar kvarterslokalen. 
  

b) Medlemsförteckning till stämman är beställd.  
 

c) Det har inkommit en förfrågan angående spolning av bollplanen i området. Om 
medlemmar vill spola bollplanen för is, är detta ok. Ta i så fall kontakt med 
kontaktpersonen i styrelsen .  

 
d) Medlem har lånat kvarterslokal och därefter överlåtit den till boende utanför 

Tordyveln. Detta är inte tillåtet. 
 

e) Från och med 2021-01-18 beslutar styrelsen att det inte  går att låna kvarterslokalen 
med anledning av den nya pandemilagen (2021-01-10). Detta gäller tills nya direktiv 
kommer från FHM. 
 

 
10.  Nästa styrelsemöte: måndag 8/2 Kl 18.00  

 
11. Avslutning 

Styrelsemötet avslutas Kl. 19.30.  
 
 
Angelica Johansson    Sigvard Eriksson  
Sekreterare    Ordförande 


