
 

5/2022 - 2023  
 
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte onsdagen den 22 juni 
2022 
Närvarande:  
Elias Zaki, Gabriel Lahdo, Raimo Kaihlavirta samt Heidur Unnarsdottir 
 
Frånvarande:  
Victoria Zaki 

 
1. Öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.    

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes    

3. Ekonomisk redovisning från kassören 

a) driftskonto………………………………………………      555 762     

b) obetalda räkningar………………………………………    310 209                                   

c) fondkonto……………………………………………………3 928 008 

d) låneskuld…………………………………………………… 9 156 270 

e) obetalda medlemsavgifter. (belopp/antal/vem)………     398 MMV 23 A 

f) antal anmälda ägarbyten …………………………………  4 

g) budgetuppföljning…………………………………              Lämnad av kassör            

4. Rapport från ALLA kontaktpersoner/ansvarsområden     

a) Husvagnsplats 3 är uthyrd sedan juni månad.  

b) Målningen och sopningen av parkeringsplatserna gick bra. Det var ett fåtal bilar som 

stod kvar men annars var det lyckat.  

c) Ordförande har varit i kontakt med Trädakuten och de kan tidigast komma efter 

semestrarna för att beskära träden.  

d) Information har gått ut till vissa medlemmar som inte sköter sopsorteringen korrekt. Vi 

vill uppmana medlemmar återigen att sköta sopsorteringen ordentligt.  

e) Offert gällande golvbyte av kvarterslokal har tagits in av annan entreprenör då 

entreprenör som lämnat offert till stämman inte kände till offerten. Ny offert är billigare 

än den gamla. Kontakt kommer att tas med ny entreprenör för att påbörja arbetet.   

f) Frågor har inkommit från medlemmar gällande farthinder. Om medlemmar önskar 

farthinder så ska de prata med sina grannar och komma överens och då kan de hämta 

farthindren och sätta upp själva.  

g) Kvarterslokal bokas numera genom formulär på hemsidan. Gå in på hemsidan för att 

veta mer.  

h) Parkeringskort har hittats på bilar som inte är registrerade på boende i området. Korten 

är endast till för medlemmar som bor i området och ingen annan.  

 

5. Inkommen post till samfälligheten  

a) Ingen post 

 

6. Övriga rapporter   

      Vi vill uppmana våra medlemmar att lämna sina kontaktuppgifter på hemsidan så att vi                           

lättare kan nå er i framtiden.  

 

7. Nästa styrelsemöte,  onsdagen den 24 augusti klockan 18:30 

8. Avslutning    

                                                                                                                                                                                                                                 

 


