
Protokoll 5/2021-2022 fört vid Tordyvelns samfällighetsförenings styrelsemöte                  

den 2 november 2021, 18.00-20.30. 

Närvarande: Sigvard Eriksson, Johnny Flink, Raimo Kaihlavirta, Katarina Samuelsson,  Öijar 

Johansson  

Ej Närvarade: Lennart Eriksson (anmält frånvaro). 

1. Öppnande 

    Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Dagordning 

    Utsänd dagordning godkändes. 

3. Val av mötessekreterare 

    Ordinarie sekreterare är inte närvarande. Ingen villa skriva protokoll. Ordföranden tog på  

    sig uppgiften att även skriva protokoll.  

 

4. Justering av protokoll:  

    Protokoll 4/2021-2022 godkändes och lades till handlingarna 

5. Ekonomisk redovisning av kassören 

     a) driftskonto   1 113 979    

     b) obetalda räkningar   ca  45 500 

     c) fondkonto    3 791 508 

     d) låneskuld    9 406 270   

     e) obetalda medlemsavgifter  3 st           

     f) anmälda ägarbyten                   2 sti 

     g) budgetuppföljning, kassören lämnade skriftlig redovisning. Kassören fick i uppgift att se över  

         rapporten angående inkomstsidan/medlemsavgifter  

     h) uppgifter om utdelad info till nyinflyttad 1 st 

6.  Rapporter från kontaktpersoner 

 Sålda fönsterdelar för 690 - byte av trasig förrådsarmatur – kontroll av garage skett invändigt, 

      påpekande kommer att göras till berörda fastighetsägare - yttre kontroll av garage skett, finns  

      behov av  byte av vissa träpaneler, samt målning – översyn skett av befintliga träd o buskar för 

      att kontrollera vad som behöver åtgärdas (beskäras) - gunga vid lekplats/F 16 d behöver bytas, 

      kommer att  göras till våren - fortfarande ställs sopsäckar utanför containrarna – skräp av 

      diverse material  läggs utanför containrarna - vid kontroll påträffades diverse skräp fastsatta under 

      stolar o bord i kvarterslokalen, även vissa stolsdynor var ”solkiga” – diverse städmaterial/rengöring  

      inköpts.  

7. Inkommen post 

     -Årsavgift för samfällighetens försäkring (Länsförsäkringar) 

     -Reklam för montering av laddstolpar 

     -Lantmäteriet, gjorda ändringar av styrelsen/firmateckning godkända och registrerade 

     -Inbjudan till informationsmöte med Skövde Grannsamverkan. Ordf. Närvarar 

     -Från Billinge Energi inkommit påminnelse om att ett avtal upphör sista oktober. Ordf. får kontakta 

      Billige Energi och föröka förlänga avtalet. 

 

8. Rapporter 

    -Lameller till garageportar kan inte längre köpas. Utgått ur sortimentet. Vid reparation måste hel 

     port köpas. Kostnad ca 15.000 ( inkl/exkl moms ?) 

    -Lid Energi haft kontroll av flödet/värmen till vinkelhusen. Tyvärr finns de inte något att göra för att 

     öka värmen till vinkelhusen.  

 



   -Samordning skett mellan Tordyveln och Säkerhetstjänst angående träffat avtal om kontroll/  

     bevakning. Medlemmarna kommer i samband med övrig info i börjad av dec 2021, få skriftlig info. 

   -HSB har flyttat sandlåda/gruslådan som stod vid containern/bullervallen, då den använts som sop- 

    container. Samtliga Gruslådor har fyllts på med grus inför vintersäsongen 

 

9, Åtgärdsplan. 

    Genomgång av de uppgifter som listats för stämman 2022 samt vad som skall åtgärdas och bevakas. 

 

10. Övriga frågor 

     -beslöt att inköpa 5 förrådsarmaturer som skall finnas i lager (även här blir det nya modeller då äldre 

      armatur utgått ur sortimentet 

     -uppdrog åt ordförande att beställa parkeringskort för 2022 

     -beslöt inköpa programvara till Tordyvelns dator + vissa justeringar/uppdatering behöver göras 

     -utkast till medlemsinformation är framtagen, kommer att kompletteras, beslut tas  på nästa 

      styrelsemöte 

    - uppdrogs åt Öijar att till nästa möte ha inventerat väghindrens placering 

    - uppdrogs åt ordföranden att boka Räddningsskolans aula för stämman 2022 ( 2022-03-26) 

11.Nästa styrelsemöte  

      2021-12-29 

12.Avslutning 

      Ordf. avslutade styrelsemötet ca 20.30 

 

 

 

Sigvard Eriksson 

ordförande 

     Sigvard Eriksson 

     ”mötessekreterare” 

 

Samtliga ledamöter och suppleanter har fått ta del av protokollet och fått tillfälle att 

komplettera/justera protokollet innan det justerades vid styrelsemötet 2021-11-29 

 

  


