
3/2023-2024 
 
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte den 2023-03-
13 
 
Närvarande: Elias Zaki, Victoria Zaki, Raimo Kaihlavirta, Gabriel Lahdo samt Heidur 
Unnarsdottir  
 
Frånvarande:  
 

 

1. Öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

   
2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

     
3. Ekonomisk redovisning från kassören 

a.  
 

Driftskonto 1 045 213:- 

Obetalda räkningar 434 993 :- 

Fondkonto 2 452 424 :- 

Låneskuld 7 371 270 :- 

Obetalda medlemsavgifter 0 

Antal anmälda ägarbyten 0 

 
b. Budgetuppföljning lämnad av kassör. 

 
 
4. Rapport från alla kontaktpersoner/ansvarsområden 

a. Ordförande har den 8 mars haft ett servicebesök av Schneider för undercentralen. 
Systemet har kontrollerats och det ser bra ut. Däremot behöver utrustning 
uppdateras vilket är med som förslag till årsstämman.   

b. Synpunkter har inkommit gällande snöröjningen i samband med stora snömängder. 
Synpunkterna har handlat om att parkeringsplatserna har varit dåligt skottade. 
Information om detta har lagts ut på hemsidan under fliken nyheter.  

c. Inventering har gjorts av belysning till förråden och det behöver köpas in ett antal 
lågenergilampor då antalet lampor på lager har minskat.  

d. En ändring har skett av postnumret för vårt område. Vi vill göra medlemmarna 
uppmärksamma på detta.  

e. Klagomål på garageportar som inte öppnas och stängs ordentligt kommer in 
fortlöpande. Ansvarig har varit ute och hjälpt medlemmarna med att få igång 
portarna. Det är därför bra om en service görs av dessa i enlighet med förslag till 
årsstämman.   

f. Flera medlemmars fjärrkontroller till garageportarna har krånglat. Vissa har beställt 
egna fjärrkontroller som är kompatibla med våra garageportar. Det har funnits ett 
antal som tidigare beställts in till samfälligheten och som går att köpa för 450 kronor 
styck. Det finns billigare alternativ på Amazon som fungerar lika bra. Dessa kostar 182 
kronor styck. Vi beslutar att vi köper in 10 stycken för totalt 1 819 kronor. Så att det 
finns om medlemmarna behöver.   



g. Ny offert för golvbyte i kvarterslokalen har inhämtats eftersom JG bygg som vi fick 
föregående offert från inte kunnat genomföra arbetet i tid. Den nya firman som vi fått 
offert från är R golv. Priset är 60 220 kronor ex moms och innefattar samma arbete 
och material som omnämns i den första offerten från Ottossons golv. Ordförande åker 
till R golv och väljer ut en matta som de får installera.  

h. Ränteavdraget har vi fått frågor om. Det finns på anslagstavlan och under nyheter på 
hemsidan. 

i. Information om planerad bussgata går att läsa om under fliken nyheter på hemsidan.  
j. Tappad bilnyckel. En medlem har tappat bort en bilnyckel. Om den hittas vänligen 

kontakta styrelsen. 
k. Vi har fått synpunkter på förslaget om postboxar till årsstämman. Vi tar med dessa 

synpunkter och diskuterar på stämman.  
l. Medlem som har garage nr 33 har hört av sig och berättat att det kommit in vatten i 

hans garage i samband med att snön smält. Detta problem beror på dränering och på 
grund av stora snömängder. Vi får undersöka saken vidare.  

 
 

5. Inkommen post 

a. Epost har inkommit med information om höjd avgift för hemsidan från 

Wikinggruppen. Det nya priset för föreningssystemet är 1995 kr (exkl moms) 

per år. Priset för eget domännamn kommer att ligga kvar på samma kostnad 

som idag. 

b. Epost från Sofia Hellsing Affärsområdeschef Samfälligheterna på Villaägarna 

om ny avgift för trygghetsavtalet. Den nya avgiften kommer att synas på 

nästkommande årsfaktura.  

 

6. Nästa styrelsemöte 
2023-03-27 kl 18:00 

 

 

 

 


