
1/2023-2024 
 
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte den 2023-01-
23 
 
Närvarande: Elias Zaki, Victoria Zaki samt Raimo Kaihlavirta  
 
Frånvarande: Gabriel Lahdo samt Heidur Unnarsdottir 
 

 

1. Öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

   
2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

     
3. Ekonomisk redovisning från kassören 

a.  
 

Driftskonto 1 380 317 

Obetalda räkningar 455 329 

Fondkonto 2 434 400 

Låneskuld 7 431 270 

Obetalda medlemsavgifter 0 

Antal anmälda ägarbyten 0 

 
b. Budgetuppföljning lämnas av kassör 

 
 
4. Rapport från alla kontaktpersoner/ansvarsområden 

 
a. Det uppstod problem med sopsortering efter julledigheten. Problemet bestod av att tömning 

från AÖS försenades på grund av väder. Detta ledde till att containrar blev överfulla vilket i 
sin tur ledde till att boende kastade sina sopor utanför containrar. Dessutom kastades 
hushållssopor i de bruna sopkärlen. Detta såg inte trevligt ut utanför containrarna. VI 
uppmanar alla medlemmar starkt att hädanefter inte sortera sopor felaktigt eller kasta sopor 
utanför containrarna.  
 

b. En del lampor vid garagen har bytts ut.  
 

c. Det har inkommit klagomål från medlem gällande sandning i samband med att det varit halt 
ute. Kontakt har efter klagomål tagits med HSB som åtgärdat genom att sanda mer,  
 

d. Klagomål har inkommit från medlemmar gällande bilkörning i området. Bilar kör för snabbt i 
området vilket är farligt. Vi uppmanar alla medlemmar om att detta är ett bilfritt område. 
Sker färd i området för i och urlastning skall detta göras med mycket reducerad hastighet.  
 

e. Ansvariga i styrelsen har delat ut nya parkeringskort vilket fungerat bra. De nya korten 
började gälla den 9/1 2023. 
 



f. Vi vill uppmana medlemmar som har trasiga förrådslampor att kontakta ansvariga i styrelsen 
för att få dessa utbytta.   
 

g. Ordförande har varit i kontakt med Räddningsskolan i Skövde för att boka lokalen till 
årsstämman. Företaget hyr inte längre lokalen utav Balder utan det gör ett annat företag. Vid 
kontakt så framkommer att lokalen inte längre hyrs ut till andra vilket gör att vi behöver hitta 
en ny plats för att ha årsstämman. Kassör ska kolla med finska föreningen i Skövde om deras 
lokal går att hyra.  

 
 

5. Inkommen post 
a) Tre motioner har inkommit från medlemmar. Dessa behandlas av styrelsen inför 

stämman.  

 

6. Nästa styrelsemöte 
2023-02-20 kl 18:00 

 

 

 

 


