
Taggtickan styrelsemöte maj 2021 

Datum 2021-05-03  Plats: Videomöte 

 

Närvarande: Anna, Thelma, Per, Albert, Tobias och Anna-Carin 

Frånvarande: Thomas och Frida 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnat av Albert 

 

2. Val av justerare 

Anna-Carin och Thelma 

 

3. Val av sekreterare 

Anna är ordinarie sekreterare 

 

4. Godkännande av dagordning 

Vi utgår från förra protokollet. 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Vi går igenom förra mötesprotokollet. 

 

Albert kämpar fortfarande med banken - söker kontakt med vårt bankkontor. 

 

Sopkärlen - Albert har sökt reda på vad som gäller med tömning och priser, men inte kommit 

i mål. 

 

Föregående protokoll godkännes. 

 

6. Ekonomi 

Vi går igenom bankhändelser och kollar upp vilka betalningar som gjorts, en del utlägg från 

städdagarna. 

 

Nästintill alla hushåll har betalat kvartalsavgiften. 

 

Kostnaden för lampan vid gångbanan mot Förbo är betald. 

 

7. Grannsamverkan 

Inget nytt har inkommit från grannsamverkan. Albert kommer meddela så fort något nytt 

inkommer. 

8. Garageportar 

Vi tar upp frågan kring garageportar som uppkom på årsmötet. 

Vi behöver sätta ihop en grupp som tar tag i frågan; Anders Svahn som skrev motionen 

föreslås att vara med. Albert tar på sig att samla ihop en grupp med hjälp av Thomas Landin. 

 

9. Elbilsladdningen 



Per är redan i gång med projektet och samlar in information från olika håll. Per driver gärna 

frågan vidare. Anna och Per sätter ihop en grupp som tar tag i frågan både på lång och kort 

sikt. Vi jobbar framåt för att undersöka olika scenario och olika lösningar. 

 

10. Sopning av flis och snöröjning 

Albert undersöker sopning av gårdar och snöröjning, kan vi få detta billigare om vi 

upphandlar detta tillsammans med någon annan förening. Gällande sopning så vore det bra 

om vi kan kolla till nästa gång vilken bil som kommer? Så kanske vi slipper sopa innan.  

 

11. Städveckan 

Flyter på bra. Målningen av parkeringen blir inte lätt eftersom det eventuellt ska regna. 

 

12. Omvårdnad på gårdar 

Vad behöver göras på gårdarna. Vi ska tillsätta en grupp som ska inventera vad som behöver 

göras på de olika gårdarna. Tobias anmäler sig som frivillig att bilda en grupp för att starta 

denna efterforskning. 

 

13. Privata städområde 

Här behöver vi se över vad som ska göras och vad som ska skötas rullande och vad som 

räcker att göra på städdagarna. Infaller under föregående punkt.  

 

14. Nästa styrelsemöte  

Måndag 7/6  kl 18:30 är nästa ordinarie möte. 

 

15. Övriga frågor 

Fråga uppkommer kring underhållsplanen för området. Vi bör uppdatera denna och datum 

sätta vissa av projekten för att få en kostnadsbild och när vi kan göra några av sakerna. VI har 

stora poster som ska in såsom elbilsladdning, garageportar och omvårdnad på gårdar etc och 

därför kräver denna en större genomgång. Per skickar en lista med den befintliga 

underhållsplanen till styrelsen för genomgång innan nästa möte.   

 

16. Mötet avslutas 

 

 

 

Ordförande: Justeras: 

 

 

Albert Thelma   Anna-Carin 

 

 

 



 


