
Taggtickan styrelsemöte april 2021 

Datum 2021-04-12  Plats: Videomöte 

 

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

Justerare: Thelma 

 

1. Mötestid styrelsen 

Vi beslutar att vi fortsatt kör möte 18:30 första helgfria måndagen i varje månad - 

tidsändringen görs inte till 19:15 som beslutats på förra mötet. 

 

2. Föregående protokoll 

Genomgång av protokollet, inga kommentarer och protokollet godkänns 

 

3. Städvecka 

Thelma har bokat två containrar. 

 

Sopningen av alla gångar blir den 22/4 - bilarna ska helst flyttas. På gångarna ska det vara 

rent och allt ska sopas ut från kanterna.  

Om man parkerar bilen på parkeringen den 22/4 så ska man helst parkera den ut mot 

Ålegårdsgatan och sopa rent under och ut på parkeringen. Sopningen ska vara klar den 21/4, 

då sopningen görs tidigt på fm den 22/4. 

 

Förslagsvis skriver vi informationslappar och sätter på bilarna dagen innan - Anna & Per 

skriver lappen och mailar till Thelma som skriver ut. 

 

Egna städlotter - Vi går igenom hur de olika områdena ser ut. Alla område är olika stora och 

olika mycket jobb. Diskussion kring vad som ska göras på städdagen eller ej - vissa 

arbetsuppgifter kan göras löpande och vissa skulle enbart på städdagarna.  

Thomas tar på sig att gå igenom listan att gå igenom listan tillsammans med Tobias kring vad 

som behöver göras inför städdagarna. Vi lägger även till ett max antal deltagare per uppgift 

för att ingen annan ska ta någon annans uppgifter. Nästa steg blir att se över vad som enbart 

ska göras på städdagarna och vad som kan ska göras fortlöpande. 

 

4. Årsmötesanteckningar 

Detaljerande anteckningar från årsmötet cirkulerar på gårdarna - se till att det blir snabb 

cirkulation. 

  

5. Ekonomi 

Tre hushåll är sena med avgiften - pengar verkar vara på gång in från alla. 

 

6. Snöröjning 

Fakturan för snöröjningen blev dyrare än beräknat. Thelma har ringt och ifrågasatt fakturan 

då vi tycker den varit för dyr. Svårt att ifrågasätta om de verkligen varit här när fakturan 

kommer månader senare. Thelma scannar fakturorna så kollar vi på dem vid nästa möte. 



 

7. Telefonlista 

En lista med alla telefonnummer från röstsedlarna har gjorts och kommer att distribueras. 

Pga GDPR är detta okejat via röstsedlarna, styrelsen kollar igenom sina uppgifter en gång till 

och skickar sedan ut listan. Bra att kunna nå sina grannar. 

 

8. Lantmäteriet 

Anna har skickat lista till lantmäteriet med uppgifter till nya styrelsen. 

 

9. Banken 

Banken påstår att de inte har uppgifter för 2020 så Albert som ordförande måste kontakta 

dem.  

 

10. Grannsamverkan 

Inga kommentarer 

 

11. Sopkärlen 

Sopkärlen är ofta överfulla. Pappersförpackningar och plast är ofta fullt. Vi behöver fler kärl 

alternativ tömma fler gånger - vi jämför vad det kostar och tar beslut på åtgärd på 

kommande möte. 

Skärpning på alla när man slänger sopor i kärlen - se till att hålla rent och snyggt runt och 

platta ihop kartonger osv. 

 

12. Nästa styrelsemöte  

Måndag den 26/4 kl 18:30 - då ska vi enbart fokusera kring städdagen. 

Måndag 3/5 kl 18:30 är nästa ordinarie möte. 

 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

14. Mötet avslutas 

 

 

 


