
Protokoll 8/2021-2022 för vid Tordyvels samfällighetsförenings styrelsemöte 
2022-01-10 
 
Närvarande: Sigvard Eriksson, Jonny Flink, Raimo Kaihlavirta, Öijar Johansson, 
Katarina Samuelsson 
Ej närvarande: Lennart Eriksson 
 
Innan styrelsemöte hade styrelsen besök av Viktor Bood-Rijal, Skövde Kommun, 
klimatrådgivare. Han informerade om pågående projekt att besöka o informera bl.a. 
samfälligheter och bostadsrättsföreningar om energi och klimatbesparande åtgärder. 
Det som för Tordyveln skulle vara en besparingsåtgärd är ytterbelysning på garage o 
fasader som tillhört samfälligheten. Viktor kollar upp och återkommer med besked.  
 
1.Öppnande 
   Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 
 
2aDagordning  
    Utsänd dagordning kompletterades och godkändes 
2b.Då ordinarie sekreterare ej är närvarande, fick ordföranden uppdraget att upprätta 
     protokoll 
 
3.Justering av protokoll 
   Protokoll 7/2021-2022 gås igenom, godkändes och lades till handlingarna 
 
4.Ekonomisk redovisning 
   a) Driftskonto   1 095 276 
   b) Obetalda räkningar                         460 657 
   c) Fond konto                                  3 794 532  
   d) Låneskuld                                   9 311 270 
   e) Obetald månadsavgift.  Inga 
   f)  Anmälda ägarbyten    2 st. ( 1 i feb, 1 mars). 
   g) Budgetuppföljning.    Skriftlig redovisning av kassören  
   h) Uppgifter om utdelad info till nyinflyttade Inga 
 
 5. Rapport från kontaktpersoner  
     Jonny: 1 ytterbelysning trasig, 1 garageport-trasigt stödhjul, larm till kontaktperson 
     från undercentralen åtgärdad, uppmärkning av rör i undercentral kommer att 
     göras inom kort 
     Katarina: Bekymmer med att städning inte alltid görs ordentligt efter lokalen 
     utlånats. Påpekande från kontaktperson uppskattas inte alltid. Noterat att det efter 
     en del utlåningar är det tomt på torkhanddukar, tvål, toalettrullar,diskmedel. 
     Raimo: Soppåsar är snart slut och beställning sker inom kort 
     Sigvard: Otrevligt bemötande, hot, i samband med att parkeringstillstånd 
     utdelades. Finns medlemmar som Inte accepterar gällande regler och kommer att 
     göra egna parkeringar om de inte får parkeringstillstånd. Frågan kommer åter igen   
     upp på stämman 2022 
 
 6. Inkommen Post 
     Inge inkommen post finns att redovisa 
. 
 7. Rapporter 
     a) Bilkörning fortsätter inom Tordyveln. Väghinder kommer att placeras ut på alla 4 
         gångbanor från Ryds Centrum. Snöskottning kommer att upphöra vid Tordyvelns 
         tomtgräns 
     b) Uppdrogs åt ordförande att besvara Schneiders förfrågan om fakturarutiner. Svar 
          bifogas originalprotokollet  
 



 
 
8. Åtgärdsplan  
     Aktuell åtgärdsplan gås igenom och uppdateras 
. 
 9.Övriga frågor 
    a) Fortsatt planering inför stämman 26 mars 2022. Styrelsemötet 220114 kommer 
        till största delen ägnas åt stämman 2022 
    b) Kontroll av belysning bollplan och pulkabacke. Frågan bevakas till nästa 
        styrelsemöte 
    c) Tvättning av bruna sopkärl (20 st). Offert inkommit från Flex San o Service AB, 
         Offerten bifogas originalprotokollet. Styrelsen beslöt antaga offerten med en 
         kostnad av 313/sopkärl inkl. moms. Uppdrogs åt kassören att kontakta 
         företaget med begäran om åtgärd mars-april 2022 
 
10. Nästa styrelsemöte 
      Nästa styrelsemöte är den 24 jan 2022 och därefter 14 feb 2022. Möten påbörjas   
      kl 18.00   
 
11. Avslutning 
      Mötet avslutas kl. 21.30. 
 
 
 
Ordförande.                                                                                           
Sigvard Eriksson   
                                                                                 
 
Protokollet har sänts till samtliga ledamöter och suppleanter för slutjustering vid  
styrelsemötet 2022-01-24. Protokollet justerat och godkänt vid styrelsemötet             
2022-01-24.  
    
 
 


