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Mötesprotokoll för styrelsen Taggtickan

Datum: 2020-09-06; Tid: 18:30; Plats: videomöte

Närvarande: Albert, Thelma, Frida, Per, Tobias
Frånvarande: Thomas, Anna-Karin

 1 Mötets öppnande
Albert förklarade mötet öppnat.

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

 3 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände nedanstående dagordning.
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 4 Föregående mötes protokoll

Per visade protokollet från 7 juni  som sedan godkändes och lades till handlingarna.
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 5 Ekonomin
Ekonomin är god, dock är tre hus är sena med betalningen av medlemsavgiften. 

 6 Snöröjningsavtal
Albert har kontaktat ett nytt företag och givit dem kartunderlag för snöröjningen. De 
lovade komma och besöka oss, men har ännu inte gjort det.

 7 Grannsamverkan
Härom natten gick en främmande man in på en av tomterna på A-gården. Polisen kom 
och plockade in killen. Tidigare på kvällen hade han observerats på CD-parkeringen 
intill en bil. 
Det är smart att ha på ytterbelysningen på husen hela natten.

Katalysatorn på Alberts bil har stulits. Bilen stod på AB-parkeringen.
Alla borde sätta in bilen i garaget.

Ytterligare äggkastning på A-gården. Alla som råkar ut för det bör göra polisanmälan.
Ju fler polisanmälningar desto oftare gör polisen patrulleringar i vårt område. 

Albert mejlar vår grannsamverkanskontakt hos polisen.

 8 Datum för höststädveckan
Höststädveckan infaller lördag  6 november t.o.m. söndag 14 november.
Thelma beställer containrar som sätts ut fredagen 5 november.

 9 Övrigt

 9.1 Nya medlemmar

Vi hälsar ägarna till hus 162 välkomna.
Per ser till att de får föreningens välkomstbrev.

 9.2 Sopsorteringen

Vi har fått två blå nya bingar för pappersförpackningar.
Egentligen är det onödigt för om folk bara plattade till kartonger, mjölförpackningar
och annat emballage skulle det inte behövas så många bingar.
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 9.3 Uppvärmning av kvartersgården.

Per tar reda på priser för ny värmepump.

 9.4 Underhållsplan

Anna, Tobias och Jan-Erik (136) kommer mötas inom kort för att arbeta vidare med 
underhållsplanen.

Alla bör se över sin växtlighet så att den inte växer ut över föreningen gemensamma 
ytor.

Garageportarna ingår givetvis i underhållsplanen, men eftersom den punkten blir stor 
drivs den av en separat grupp.

 9.5 Markproblem inne i garage 34

Asfalten inne i garage 34 har fått stora bulor. Beror kanske på trädrötter.
Styrelsen ska besiktiga för att ta ställning till vad som behöver åtgärdas.

 9.6 Elbilsladdning

Den av årsmötet begärda elbilsladdningsutredningen har gjort en delrapport.
Styrelsens ledamöter går igenom den och kommer med synpunkter.

Frida berättade att Eways håller på med ett projekt i Trollängen . Frida föreslog att vi kontaktar 
dem och ser vad vi kan lära. Frida skaffar kontaktuppgifterna.

 10 Nästa möte
Nästa möte blir måndagen 4 oktober klockan 18:30

 11 Mötets avslutande
Albert förklarade mötet avslutat.

Vid pennan: 

…..........................................................

Justeras:

…..........................................................
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