Protokoll 7/2021-2022 för vid Tordyvels samfällighetsförenings styrelsemöte
2021-12-15
Närvarande: Sigvard Eriksson, Jonny Flink, Raimo Kaihlavirta, Lennart Eriksson,
Öijar Johansson, Katarina Samuelsson,
1.Öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
2.Dagordning
Utsänd dagordning kompletterades och godkändes
3.Justering av protokoll
Protokoll 6/2021-2022 gås igenom, godkändes och lades till handlingarna
4.Ekonomisk redovisning
a) Driftskonto
b) Obetalda räkningar
c) Fond konto
d) Låneskuld
e) Obetald månadsavgift.
f) Anmälda ägarbyten
g) Budgetuppföljning.
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5. Rapport från kontaktpersoner
Jonny: Saknas uppmärkning av rör i undercentralen. Kontakt tas med Schneider
för åtgärd. En fasadbelysning är utbytt
Katarina: Trasigt brunnslock påkört av snöröjare vid garage, Öijar undersöker
vidare och informerar Sigvard (kontaktar HSB).
6. Inkommen Post
a) Info från JMD angående fjärravläsning av el-fjärrvärme-vatten
b) Info från GMVA Juridisk hjälp för samfälligheter.
7. Rapporter
a) Olåst garage, samma garage vid två tillfällen, ordf. informerat den som har
garaget att det måste hållas låst! annars vidtas åtgärder
b) Säkerhetstjänst skall få information före jul om hur de nya P-korten ser ut
c) Ökad biltrafik i området. ”Trafikhindren” skall ställas tillbaka mellan M 21-23 +
M23-F42. Se vidare info på hemsidan. Ordf. kontaktar HSB föråtgärd
d) Villaägarna informerar att en samfällighet fått återbetalning från sin kommun av
vattenavgifter p gr av ändrade regler. Styrelsen skall undersöka vad som gäller
för Skövde
e) På hemsidan så finns det nu bara en ingång till ”startsida och nyheter”.
f) Schneider informerar att man håller på att införa ett nytt fakturasystem
8. Åtgärdsplan
Aktuell åtgärdsplan gås igenom och uppdaterasva
.
9.Övriga frågor
a) Fortsatt planering inför stämman 26 mars 2022.
b) Kontroll av belysning bollplan och pulkabacke.
c) Uppdrogs åt ordf. att beställa medlemsförteckning via Villaägarna
d) Ordf. påminde om Skövde kommuns regler för fyrverkerier. Information sätts
upp på anslagstavlan i kvarterslokalen, info på hemsidan samt info till de som
lånar kvarterslokalen under jul o nyår

e) Beslöt att avskriva resterande del av bokfört varulager för fönsterdelar
(bokföringsmässig transaktion)
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 10 jan 2022, och därefter 24 jan 2022 och
14 feb 2022. Samtliga tillfällen med start kl 18.00
11. Avslutning
Ordföranden tackar ledamöter och suppleanter för 2021, samt önskar alla en
God Jul och Ett Gott Nytt år.
Mötet avslutas kl. 2030.

Ordförande.
Sigvard Eriksson

Sekreterare
Lennart Eriksson

