
Taggtickan styrelsemöte oktober 2021 

Datum 2021-10-04  Plats: Videomöte 

 

Närvarande: Thelma, Anna, Tobias, Anna-Carin, Albert, Frida & Per 

Frånvarande: Thomas 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnat av Albert 

 

2. Val av sekreterare och Justerare 

Anna är ordinarie sekreterare och vi väljer Tobias som justerare. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Vi går igenom förra mötesprotokollet. 

 

Föregående protokoll godkännes. 

 

5. Ekonomin 

Inget att meddela, ekonomin är god. 

 

Thelma stämmer av om alla har betalat sin kvartalsavgift. 

 

6. Snöröjningsavtal 

Albert väntar på svar från snöröjningsfirman, vi har inte fått någon återkoppling. Albert jagar 

vidare för att få svar från firman som jobbar hos samfälligheterna i vårt område. 

 

7. Grannsamverkan 

Inga incidenter rapporterade sedan förra styrelsemötet. 

 

8. Höststäddagen/Städdagar 

Påminnelse för städvecka: 6-14/11. En container på varje gård, enbart ris & grenar får slängas 

i containrar. 

 

Vi bokar ett nytt möte för att gå igenom vilka punkter som ska göras på städdagen, Albert 

skickar kallelse till styrelsen.  

 

Det har kommit ett förslag på att lägga in en extra städdag för att fräscha upp området 

alternativt ta in extern hjälp för att göra en översyn av området i de perioder där växligheten 

breder ut sig som mest. 

 



9. Växtlighet i området 

Vi har fått flera klagomål till styrelsen om att växtlighet från medlemmars tomter växer in 

över föreningens ytor. Detta medför i många fall begränsad sikt och framkomlighet till alla 

våra hus blir försvårad. Föreningens vägar och gångar ska var fria från växtlighet! 

 

Vi uppmanar nu återigen samtliga medlemmar att se över sin växtlighet ut mot föreningens 

ytor. Städveckan närmar sig så man kan med fördel passa på att göra detta inom kort för att 

kunna nyttja de containrar som kommer till städveckan. 

 

Medlemmarna uppmanas att notera att enligt lag har grannar inklusive vår 

samfällighetsförening rätt att ta bort grenar och rötter som tränger ut från medlemmarnas 

tomter.  

Titta gärna på vad lagen i detalj säger i dessa länkar: 

1) Jordabalkens tredje kapitel.   Jordabalk (1970:994) (JB) | Lagen.nu 
2) 3 kap 2§ jordabalken.   Jordabalk (1970:994) (JB) | Lagen.nu  
3) 3 kap 1§ jordabalken.   Jordabalk (1970:994) (JB) | Lagen.nu 

 

Se även vad Familjens Jurist skriver i ärendet.   Vad gäller mellan grannar när grenar tränger 
in på den ena grannens fastighet? (familjensjurist.se) 

 

10. Övrigt 

- Värmeluftpump i kvartersgården 

Per visar på en offert på en ny värmepump till kvartersgården 25 669 kr. Fem års garanti 

ingår. Vi beslutar att Per beställer en pump, leverans 5-6 veckor.  

 

- Utrustning som saknas i kvartersgården 

Vi har fått in saker på förbrukningsmaterial som saknas i kvartersgården, exempelvis 

städmedel osv. Thelma ser över och kompletterar det som behövs.  

 

- Garageportar 

Albert har tillsatt en arbetsgrupp; Thomas Landin (D), Anders Svahn (D), Alfred Holtz (A). 

Möte planeras inom kort. 

 

- Markproblem i garage 34 

Utredningen är inte utförd, Albert & Per återkommer i frågan. 

 

11. Nästa Möte 

Måndag 8/11 - kl.18:30 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

Anna Hellström     Tobias Green 

 



 

 


