
8/2020-2021 
 
Protokoll fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte den 16 november 2020 
 
Närvarande: Jonny Flink, Raimo Kaihlavirta, Angelica Johansson, Elias Zaki, Samar Makdesi.  
Frånvarande: Sigvard Eriksson och Hans C Nielsen.  
Valberedning: Lennart Eriksson, Öijar Johansson  

1. Öppnande  
Vice ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

2. Valberedningen har ordet 
Kort information om hur valberedningens arbete fungerar lämnades av Lennart Eriksson och 
Öijar Johansson. .  
Raimo överlämnade ett dokument med information hur valberedningens arbete ska utföras. 
Gemensam genomgång av de styrelseposter som ska väljas om inför stämman 2021.  
Valberedningen tackar för sig och lämnar mötet. 

3. Dagordning 
Dagordningen delas ut och godkänns  

4. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokoll 7/2020-2021 godkändes och lades till handlingarna 

5. Ekonomisk redovisning 
a)  Driftskonto    1. 326 162kr 
b) Obetalda räkningar  418 827k 
c) Fondkonto   3. 563 575kr 
d) Lån   9. 786 270kr 
e) Obetalda medlemsavgifter  0 
f) Antal anmälda ägarbyten  1/ 18 c  
g) Budgetuppföljning  Lämnad av kassören  

6. Rapport från ansvarsområden  
a) Belysning 

Lampa vid lekplatsen intill kvarterslokalen är utbytt och ersatt av en ny.  
Trasig armatur utbytt.  

b) Kabel-tv/ ComHem 
ComHem har varit i kontakt med Elias angående erbjudande om att bygga ut 
snabbare fiber till befintliga kunder. ComHem återkommer till Elias med ytterligare 
information.  

c) Sopcontainer 
Handtagen på luckorna till containrar är ännu inte åtgärdade. Ärendet har lämnats 
vidare till ansvarig och åtgärd är på gång men inget exakt datum är bestämt.  

7.  Inkommen post 
a) Tre åldermannabyten. 
b) Elavtal från Billinge energi.  
c) Två motioner från medlemmar.  

8. Övriga rapporter 
a) Det förekommer fortfarande att medlemmar parkerar bilar i området. Bilen ska stå 

parkerad i garage eller på parkering när fordonet inte används.   
Det har även inkommit klagomål på att medlem tvättar bilen i området. Detta är 
förbjudet eftersom det rinner ut orenat vatten i dagvattenbrunnar och i naturen.  

b) P-kort för 2021 ska beställas, information med datum för utdelning av parkeringskort 
kommer att delas ut till medlemmar.  

9. Åtgärdsplan 
Genomgång av åtgärdsplan.  
 



10. Övrigt 
a) Kvarterslokalen.  

Frågan angående den ökade smittspridningen av Covid-19 och att tillfälligt pausa lån 
av kvarterslokalen lyftes på mötet.  
Styrelsen kom fram till att kvarterslokalen fortsätter att lånas ut och att det är upp till 
varje medlem att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Corona/ 
covid-19. .  

b) Stämma.  
Preliminärt bokat datum för stämman 2021 är lördag 20/3.  
Angelica preliminärbokar lokal med Räddningsverket.  

c) Dörrbroms.  
Dörrbromsen på dörren till kvarterslokalen är fortfarande trasig. Styrelsen beslutar 
att Jonny får köpa in en ny dörrbroms och installera.  

d) Orientering.  
Jonny har fått frågan från arrangörerna av orienteringstävling som kommer ske nästa 
år. De undrar om de får använda vårt område i orienteringstävlingen. Styrelsen 
beslutar att detta är ok. Jonny ringer och meddelar arrangörerna.  
Om det blir aktuellt att vårt område används kan det komma att sättas upp en 
kontroll i området.  
 

11.  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 2020-12-15 kl. 18.00. 
Även bokat styrelsemöte 20210118.  
 

12. Avslutning 
Styrelsemötet avslutas Kl. 19.30 
 
Angelica Johansson    Jonny Flink  
Sekreterare    Vice ordförande 


