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Mötesprotokoll för styrelsen Taggtickan

Datum: 2021-12-06; Tid: 19:30; Plats: videomöte

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

 1 Mötets öppnande
Per förklarade årets sista styrelsemöte öppnat.

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

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

Per visade protokollet från 8 november som sedan godkändes och lades till 
handlingarna.
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 5 Ekonomin
Ekonomin är god. Samtliga hus har betalat medlemsavgiften för 2021.

 6 Städveckan
Uppslutningen under städveckan 6 – 14 november var tyvärr inte så god.

Delar av göralistan blåste ner och försvann. Vi har därför inte hell koll på hur stor 
uppslutningen var men antalet avklarade uppgifter verkar ganska lågt.

Lösningen är nog att återinföra "gemenskapen" på en enda städdag nästa vår.

Frågan är vad vi ska göra med husägare som inte deltar i städningen.
Vi borde kanske kontakta dem för att bättre förstå deras situation och om det är något 
vi kan göra bättre för att få deras hjälp till en finare samfällighet. 

Om de inte har möjlighet rent fysiskt behöver styrelsen veta det.

Kan en lista på ägare som inte deltar bli offentlig? (husnummer endast). 
Det fungerar ju inte att strunta i dem eftersom fler faller dit nu, men det kanske blir lite 
jobbigt med offentlig statistik och direkta påminnelser.

Ett antal husägare har påmints om att ingen vegetation får tränga ut över föreningens 
gångvägar.
Detta hörsammades av flera, men inte alla. Vi kommer ta fram en åtgärdsplan.

 7 Snöröjningen
Vi har avtal med samma företag som förra vintersäsongen. Det har dock visat sig att 
man har en mycket ny arbetsledare som inte känner till vårt område. Vi hoppas att det 
är anledningen till att de första plogningarna inte blev så bra som vi hoppats.

 8 Sopsorteringen
Den myckna snön kan medföra att sophämtningen försenas. Det är då extra viktigt att 
man inte fyller bingarna så att locken inte sluter tätt. 
Tips: Använd det egna sopskåpet för mellanlagring när bingarna är fulla.

 9 Kvartersgården
Den nya värmepumpen som först blev provisoriskt elansluten har nu installerats av en 
behörig elektriker.

Vi har satt upp nya pappersdispensrar. Papper att fylla på finns i städskåpet.

Vi ska sätta upp skyltar utanför bastun med instruktioner om bokning, städning och 
allmänna ordningsregler.
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 10 Parkbelysningen
Stolpen på B-gården upp mot slingan lyser mycket dåligt. 

 11 Vildsvinsmöte med kommunen
Martin Ahlqvist (214) deltog i det möte som Mölndals kommun hade inbjudit till. Det 
som avhandlades var i korthet:

Kommunen redogjorde för de åtgärder som de genomfört med syfte att minska problem
med vildsvin i Balltorp. Framför allt handlar det om att genom röjningsåtgärder i 
området minska platser nära bebyggelse där vildsvin vill söka daglega.

Representanter för jakträttsinnehavare redogjorde för hur jakten i området sköts och 
hur utfallet varit de senaste fem åren.

Representanter för olika samfällighetsföreningar samt markägare fick också komma till 
tals med synpunkter på hur de ser på situationen. 

Mötet fördes i en god ton även om åsikterna gick isär. 

Inbjudan till nytt möte kommer inom 4 månader.

 12 Medlemsförändringar
Anna Svensson och Douglas Ljungborg håller på och flyttar in i hus 192.
Vi hälsar dem välkomna.

 13 Grannsamverkan
Inget nytt.

 14 Övrigt

 15 Nästa möte
Nästa möte blir måndagen 10 januari klockan 18:30

 16 Mötets avslutande
Per förklarade mötet avslutat.
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