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Datum: 2022-10-03  Tid: 19:30  Plats: Videomöte

Närvarande: Albert, Per, Alfred, Anders, Annie, Thelma, Frida
Frånvarande: Thomas

 1 Mötets öppnande
Albert förklarade mötet öppnat.

 2 Val av sekreterare och justerare
Per valdes till mötessekreterare.
Alfred utsågs att justera protokollet.

 3 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände nedanstående dagordning.
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 4 Föregående mötes protokoll
Tisdagen 2022-06-21 hölls ett hastigt sammankallat kort styrelsemöte via video för att 
ta ställning till vilken leverantör av garageportar vi skulle välja. Deltagare vid mötet var 
Albert, Per, Thelma, Alfred, Frida, Anders och Annie. Mötet beslöt välja 
Garageportexperten. Något protokoll skrevs dock aldrig.
Dagens möte var överens om att ovanstående notering dock räcker.

Vidare drogs protokollet från mötet måndagen 2022-09-05 och lades till handlingarna.

 5 Nya garageportar

Garageportexperten planerar att påbörja installationen onsdagen 13 oktober.
Installationen beräknas ta 15 arbetsdagar.

Här är vår bästa tidsuppskattning för när portarna kommer att bytas. 

Östra parkeringen:
torsdag 13/10 och/eller fredag  14/10: garage 86 84 83 82
fredag  14/10 och eller måndag  17/10: garage 81 79 78 77
måndag  17/10 och/eller tisdag  18/10: garage 76 75 74 73
tisdag  18/10 och/eller onsdag  19/10: garage 72 71 70 61
onsdag  19/10 och/eller torsdag 20/10: garage 62 63 64 65
torsdag 20/10 och/eller fredag  21/10: garage 91 92 93 94
fredag  21/10 och/eller måndag  24/10: garage 95 96 97 98 99
Västra parkeringen:
måndag  24/10 och/eller tisdag  25/10: garage 51 53 54 55
tisdag  25/10 och/eller onsdag  26/10: garage 56 57 58 44
onsdag  26/10 och/eller torsdag 27/10: garage 43 42 41 31
torsdag 27/10 och/eller fredag  28/10: garage 32 33 34 16
fredag  28/10 och/eller måndag  31/10: garage 15 14 13 12
måndag  31/10 och/eller tisdag   1/11: garage 11 29 28 26
tisdag   1/11 och/eller onsdag   2/11: garage 25 24 23 22 21

Det är inte möjligt att ändra tiden för ett enskilt garage.
Senast tidigt på morgonen måste garageinnehavarna låsa upp sina garage.
Den som inte har möjlighet till det måste lämna nyckeln i god tid till någon i styrelsen.
För att nycklarna inte ska blandas ihop bör de läggas i kuvert med garagets nummer 
skrivet på kuvertet.
Garage som är låsta kommer att brytas upp. 
Nycklar och fjärrkontroller får sedan kvitteras ut från styrelsen.
VIKTIGT: Föreningen tar inget ansvar för om något skulle bli stulet eller skadat i 
samband med bytet av garageportar.

 5.1 Förberedelser som garageinnehavarna måste utföra

Det är ytterst viktigt att ingen medlem missat att garagen måste röjas för att de nya 
portarna ska gå att monteras.
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Thomas ansvarar för att medlemmarna på D-gården har uppfattat vad de måste göra.
Frida      ansvarar för att medlemmarna på C-gården har uppfattat vad de måste göra.
Thelma  ansvarar för att medlemmarna på B-gården har uppfattat vad de måste göra.
Per         ansvarar för att medlemmarna på A-gården har uppfattat vad de måste göra.

Priset förutsätter att garagen är rensade på allt från porten 4 meter in i garagen.
Med allt avses även hyllor och annat som satts upp på väggarna.
Portarnas motorer kommer kopplas med hjälp av skarvsladdar in i vägguttagen längst 
in i garagen. Därför måste vägguttagen också vara lättillgängliga.
Om ovanstående ”städkrav” inte uppfyllts kommer berörda garageinnehavarna 
debiteras för de extrakostnader som uppkommit.

Många garageinnehavare har byggt loft i sina garage. I ett garage har vi noterat att 
loftgolvet hänger under takstolarnas undersidor. Detta kan bli ett problem.
Vi måste kontakta Garageportexperten och be dem avgöra om loftet måste rivas.

VIKTIGT: Föreningen tar inget ansvar för om något skulle bli stulet eller skadat i 
samband med bytet av garageportar.

 5.2 Styrelsens förberedelser

Mötet beslöt att föreningen köper 58 skarvsladdar för att kopplas in i vägguttagen 
längst in i garagen och dra fram till portarnas motorer.

Garage 70 måste kunna öppnas av flera personer, så det duger inte med två 
fjärrkontroller. Vi har därför begärt att det garaget ska förses med kodlås i stället för 
med fjärrkontroller.

Thomas och Per har röjt och städat garage 70 och kört stora mängder skräp till tippen.

 6 Ekonomin
Ekonomin är i grunden god, men om inte alla betalar medlemsavgifterna och 
extradebiteringen i tid kan vi få en likviditetskris.

32 har betalt Q1,Q2 och Q3 medlemsavgifter inklusive extradebiteringen på 3000kr.
48 har betalt Q1,Q2 och Q3 medlemsavgifter.
12 har betalt extradebiteringen på 3000kr men släpar med ordinarie medlemsavgifter.
1 släpar med både Q2 och Q3.
12 släpar med medlemsavgiften för Q3
 
Svensk Markservice har fortfarande inte svarat på vår klagan på fakturan för sopningen
i våras. I vårt tycke är fakturan på tok för dyr.
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 7 Bilkörning förbjuden på gårdarna
På förekommen anledning påminns medlemmarna om att bilkörning på gårdarna i 
princip är förbjuden. Man tar bara in bilen i nödfall som t.ex. när man flyttar.
Då får man inte köra fortare än LÅNGSAM promenadtakt.
Parkering inne på gårdarna är absolut förbjuden.
Vägarna måste alltid hållas fria för räddningstjänsten.

 8 Parkeringsproblem
Flera medlemmar har klagat över att ofta är parkeringsplatserna på CD-parkeringen 
slut. Det är inte rimligt att ett hushåll parkerar mer än en bil utomhus. Garagen är till för 
att användas. Har man många gäster får man upplysa dem om att det finns gott om 
parkeringsautomater i närheten av fotbollsplanen.

 9 Föreningens webbsida
Vi har nu avtal med Space2you och använder deras sidbyggare Snabber.
Snabber kommer att upphöra 30 november och vi behöver därför flytta vår hemsida till 
ett nytt webbhotell.
Loopia, som om vi förstått det rätt äger Space2you och erbjuder oss att flytta över till 
dem. 
Lopia erbjuder en lösning som gör att vi kan behålla vår gamla sida hos Space2you till 
des vi är klara med den nya sidan hos Loopia.
Kostnaden hos Lopia utlovas bli 588kr första året samt därefter 1488 kr/år . Till detta 
kommer 211kr/år  för domännamnet.

Ett alternativ är att flytta till Oderland. Deras pris är dock högre än Loopias.
Annie och Per gavs i uppdrag att välja leverantör.

 10 Sophanteringen
Tyvärr fungerar sopsorteringen dåligt. Det går inte att skylla på att det är utomstående 
som utnyttjar våra sopbingar.
Det här gäller:

 10.1 Inget får ställas på marken

Kommunen tar inte hand om något som lämnats på marken.
Det får vi själva göra. Huvudsakligen är det vi i styrelsen och några eldsjälar som 
städar upp från de som slarvar.



Samfällighetsföreningen Dokument Blad

Taggtickan PROTOKOLL  5(7)
Uppgjord

Per Scherman
 Datum                                                            Rev

2022-10-23                        B
Dokumentnr.

 10.2 Locken måste vara stängda

Det är absolut förbjudet att fylla bingarna så mycket att locken inte förblir stängda 
efteråt. 
Platta till kartonger och förpackningar. Det gäller även mjölkförpackningar.
Skulle det vara fullt i bingarna så hjälp till att komprimera innehållet som redan ligger 
där. 
Skulle det inte gå så får man bita i det sura äpplet och temporärt förvara avfallet i sitt 
garage eller hemma i huset. Men det ska inte behöva hända om alla följer reglerna.

 10.3 Bruna bingar fredagar

Endast hushållskompost i speciella bruna papperspåsar. Inte jord och växter från 
trädgården. Skulle de bruna bingarna vara fulla är det ok att slänga kompostpåsarna i 
den gröna bingen för brännbart.
Tomma kompostpåsar finns att hämta i kvartersgården.

 10.4 Svart binge tisdagar var 4:e vecka

Exempel • Aluminiumformar och aluminiumfolie • Aluminiumfolie från t.ex. keso-, 
yoghurt och crème fraiche burkar • Hårspray- och hårmousseflaska • Konservburkar • 
Kaviar-, mjukost- och senapstub (låt korken sitta på) • Lock och kapsyler i metall • 
Metallburk utan pant • Plåtburkar • Raklödderbehållare • Tomma läkemedels- och 
vitaminrör 

Inte andra metallföremål, det kan ge dagsböter.

 10.5 Orange bingar tisdagar jämna veckor

Exempel • Brödpåse i plast • Bubbelplast • Chipspåse • Diskmedelsflaska • 
Engångsglas, mugg och tallrik i plast • Frigolit (stora mängder lämnas på 
återvinningscentralen) • Frigolit- eller plasttråg för t.ex. kött och fisk • Förpackning för 
flytande tvättmedel och sköljmedel • Ketchupflaska • Lock och kapsyler i plast • 
Nätpåse för frukt och grönt • Plastburkar (för t.ex. keso, yoghurt, crème fraiche med 
mera) • Plastfolie • Plastpåsar, fryspåsar • Plast runt korv, ost, sylt-refill, pasta, frysvaror
med mera • Schampo-, balsam- och duschtvålsflaska • Tandkrämstub 

Inte andra plastföremål som t.ex. hinkar och leksaker.

 10.6 Gröna bingar måndagar

Avfallet går till förbränning och blir el och värme. Kom ihåg att knyta ihop påsen 
ordentligt för att skapa en fräschare hantering.

Exempel • Blöja, binda, tampong • Brödpåse-clips • Kuvert, post-it-lappar • Papper 
med klister, vax, laminerat • Strö från smådjurens burar • Glasspinne och tandpetare • 
Tandborste, tops, kondom • Kattsand • Disktrasa, diskborste • Dammsugarpåse • 
Fimpar och snus • Tuggummi • Ljusstumpar • CD- och DVD-skiva, kassett och 
videoband .
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 10.7 Blå bingar

Observera att det finns tre olika sorters blå bingar.

 10.7.1 Blå binge för tidningspapper tisdagar udda veckor

Exempel • Dagstidning • Tidskrift • Katalog • Reklamblad • Skrivpapper • Broschyr • Böcker, 
om den hårda pärmen tas bort • Pocketbok med mjuk pärm • Kollegieblock, ta bort kartongen 
runt om men låt spiralen sitta kvar, den tas om hand i pappersbruket 

Inte notisar eller annat papper med klister.
Inte fönsterkuvert.
Inte böcker.

 10.7.2 Blå binge för pappersförpackningar onsdagar udda veckor

Platta till kartonger och förpackningar. Skulle det vara fullt i bingarna så hjälp till 
att komprimera innehållet som redan ligger där. 

Exempel • Bullform • Engångsmugg och tallrik (i papper) • Grillkolspåsar • 
Hundmatsäckar • Kartongförpackning för pasta, flingor, müsli, mjöl, socker, ägg 
medmera • Micropopcornspåse • Mjölk-, yoghurt- och juicepaket (eventuell kork kan 
sorteras som plast, övrig plastdel kan sitta kvar) • Omslagspapper, presentpapper • 
Papperspåsar för mjöl, socker, müsli, kryddor med mera • Papperskassar • 
Pizzakartong • Smöromslag • Toalett- och hushållsrulle • Tvättmedelspaket • Vinkartong
• Wellpapp 
Men större kartonger lämnas på återvinningscentral!

Om bingen för pappersförpackningar är full är det OK att slänga pappersförpackningar i
de blå bingarna för wellpapp.

 10.7.3 Blå binge för wellpapp onsdagar udda veckor

Platta till kartonger och förpackningar. Skulle det vara fullt i bingarna så hjälp till 
att komprimera innehållet som redan ligger där. 

Exempel • Emballage • Flyttkartong • Wellpapp på rulle 

 10.8 Återvinningscentraler 

Den som är mantalsskriven i Mölndal och har fyllt 18 år har 12 fria besök per år på 
återvinningscentralerna Återbruket Kikås, Lindome återvinningscentral samt Högsbo 
återvinningscentral.
Det betyder att de flesta av våra medlemmar har 24 fria besök per år.
Det finns därför ingen anledning att fylla våra bingar med skrymmande emballage.
Man öppnar bommarna genom att sticka in sitt svenska körkort i en slits vid bommen.

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall/aterbruk-och-atervinning/lindome-atervinningscentral.html
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 11 Höststäddag
Höststäddagen blir lördagen 12 november då förhoppningsvis träden fällt sina löv.
Vi börjar som vanligt kl 10 med samling vid kvartersgården.

 12 Övrigt
Inget övrigt behandlades.

 13 Nästa möte
Nästa möte blir måndagen 7 november klockan 19:30.
Vi kör som vanligt på video så att så många i styrelsen som möjligt kan deltaga.

 14 Mötets avslutande
Albert förklarade mötet avslutat.

Vid pennan: 

…..........................................................
Per

Justeras:

…..........................................................
Alfred


