
Taggtickan styrelsemöte juni 2021 

Datum 2021-06-07  Plats: Videomöte 

 

Närvarande: Anna, Thelma, Per, Albert, Tobias 

Frånvarande: Anna-Carin, Thomas och Frida 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnat av Albert 

 

2. Val av justerare 

Thelma 

 

3. Val av sekreterare 

Anna är ordinarie sekreterare 

 

4. Godkännande av dagordning 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Vi går igenom förra mötesprotokollet. 

 

Föregående protokoll godkännes. 

 

6. Snöröjning 

Albert har kontaktat LPE entreprenad för snöröjning. LPE är anlitade av en av de angränsade 

samfälligheterna och vi tror att vi i och med detta kan få ett bättre pris. 

Per har skickat över ritningar på området, vi inväntar offert. 

 

7. Ekonomi 

Alla hushåll har nu betalat avgiften. 

Ekonomin är god. 

Nästa avgift från medlemmarna ska betalas sista juni - inbetalningskort kommer inom kort. 

 

8. Gångvägen mellan D-gården och Ålegårdsgatan 

Boende på D-gården har kontaktat Per kring gångvägen in mot D-gården från Ålegårdsgatan, 

betonggrisen är borttagen och bilarna kör in den vägen i stället.  

Vi bestämmer att vi flyttar tillbaka grisen. 

 

9. Sopsortering 

Sophanteringen funkar fortsatt dåligt och kärlen är överfulla, vi har undersökt om vi ska ha 

ett kärl till eller få fler tömningar. 

Vi beslutar att vi tar ett extra kärl för pappersförpackningar per gård med tömning varannan 

vecka, detta är det bästa och mest prisvärda alternativet.  

Albert beställer extra kärl så testar vi hur detta funkar - beställningen ska göras omgående. 

Albert undersöker även om det finns mindre kärl för metall då dessa aldrig blir fulla. 



 

10. Underhållsplan 

Vi har fått in lite förslag på åtgärder och önskemål kring saker som måste göras i området. Vi 

kommer att ta ett helt möte efter semestern/sommaren för att bena ut underhållsplanen 

och göra denna detaljerad.  

 

Arbetsgrupp med Tobias i spetsen går igenom gårdarna innan nästa möte. 

 

11. Elbilsladdning 

Anna och Per fortsätter arbetet kring elbilsladdningen.  

 

12. Garageportar  

Albert har börjat sätta ihop en arbetsgrupp för byte av garageportar. Jobbet pausas under 

sommaren och tas upp efter semestrar då alternativ ska tas fram. 

 

13. Vildsvin 

I Mölndalsposten finns mycket att läsa kring vildsvinsproblematiken i Balltorp. 

 

14. Grannsamverkan 

Albert har fått senaste rapport från polisen, denna läggs upp på föreningens hemsida 

 

15. Summering städveckan 

Vi summerar att 39 hushåll deltog på städveckan. 

 

16. Nästa styrelsemöte  

Måndag 6/9 kl 18:30 är nästa ordinarie möte. 

 

17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

18. Mötet avslutas 

 

 

 

 


