
11/2020-2021 
 
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte den 8 februari 2021 
 
Närvarande: Sigvard Eriksson, Jonny Flink, Raimo Kaihlavirta, Angelica Johansson, Elias Zaki, 
 
Ej Närvarande: Samar Makdesi, Hans C Nielsen 
 

1. Öppnande  
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 

2. Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

3. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokoll 10/2020-2021 godkändes och lades till handlingarna 
 

4. Ekonomisk redovisning 
a)  Driftskonto    1 187 102kr 
b) Obetalda räkningar  532 433kr 
c) Fondkonto   3 540 593kr 
d) Lån   9 691 270kr 
e) Obetalda medlemsavgifter  0 
f) Antal anmälda ägarbyten  1c, 30c 
g) Budgetuppföljning  lämnad av kassör 

 
5. Rapport från ansvarsområden  

a) Det slängs fortfarande väldigt mycket sopor utanför containrarna.   
 

6.  Inkommen post 
a) Medlemsförteckning har inkommit från IM via Villaägarna. Kopia till kassören.  

 
b) Nytt avtal från EON, styrelsen beslutade att förlänga detta.  

 
c) Grannsamverkan har skickat sammanställning av brott för 2020. Gäller Skövde 

kommun. 
 

7. Övriga rapporter 
a) Parkering: 

Många kontrollavgifter har tagits ut pga. bilar som varit felparkerade/ saknat 
parkeringskort.  
 

b) Gällande de sopsäckar som kastats utanför containern vid Fredriksbergsvägen har 
man pratat med berörd medlem och är därefter åtgärdat.  
 

c) Garage: Laddning i garage är INTE tillåtet 
 

8. Åtgärdsplan 
Genomgång av åtgärdsplan.  
  



9. Övrigt 
a) Soppåse med blöjor mm låg slängd vid container,   

 
b) Bil laddat i garage. Detta är inte tillåtet.  

 
c) Den äldre typen av armaturer som finns i samfälligheten finns inte längre att köpa in. 

Ansvarig har kollat på alternativ till detta.  
Styrelsen beslutar köpa in armaturer från Eltec och att ta in Eltec för att montera 
dessa.  
Armatur på garage vid vinkelhusen lagad, då någon kört på denna.  
 

d) Dåligt vattentryck i undercentralen. Ansvarig fyllt på vatten.   
   

e) Jonny hämtat nyckel till undercentralen från extern entreprenör. Är inte längre 
aktuell för arbete vid undercentralen. 

 
f) Inkommit klagomål på att det är kallt i husen. Ansvarig undersöker vad det kan bero 

på.  
 

10. Stämman 2021 
Genomgång av stämmohandlingar.  

 
11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum 8 mars 18.00. Vid detta styrelsemöte måste beslut tas om 
stämman skall genomföras eller inte.  

 
12. Avslutning 

Styrelsemötet avslutas Kl.19.45 
 
Angelica Johansson    Sigvard Eriksson  
Sekreterare    Ordförande 


