
Taggtickan styrelsemöte november 2021

Datum 2021-11-08 Plats: Videomöte

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

Frånvarande: Thomas, Anna

1. Mötets öppnande
Mötet öppnat av Albert

2. Val av sekreterare och Justerare

Tobias väljs till sekreterare och Thelma som justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom förra mötesprotokollet.

Föregående protokoll godkännes.

5. Ekonomin

Inga stora investeringar under 2021 förutom installation av luftvärmepump.

Ekonomin ser bra ut; >700k i kassan. Dessa kommer att behövas till de större investeringarna
som finns planerade i framtiden.

6. Snöröjningsavtal

Efter diskussion kring om vi bör beställa sopning av flis eller göra det själva kommer vi fram 
till följande:

Vi beställer sopning nu och @Albert kikar på om vi kan bestämma oss senare om vi verkligen 
vill ha det. @Albert kontrollerar om det är samma pris oavsett hur mycket flis som sopas 
upp.

7. Grannsamverkan



Inget att informera om

Vi måste tyvärr informera om 2 st dödsfall i föreningen, vårt varmaste deltagande i sorgen:

 Miklos Tamasi  i hus 148 

 Katarina Scherman i hus 238 



8. Höststäddagen/Städdagar

 Vi ser en nedtrappning på engagemang och medverkande på städdagen.

Förslag på att återinföra städdag istället för städvecka kan vara en förberedande punkt 
till årsmötet. Förslag på gemensamma lekar för barn diskuteras för att få personer att 
visa sig lite mer.

9. Nya medlemmar

@Annie Nordensköld, @Simon Johansson har flyttat in hos hus 224.

Förslag på att lägga till ansvaret för växtligheten för sin respektive tomt i det nuvarande 
välkomstbrevet. 

@Per korrigerar det och släpper en ny version och delar ut det till våra nya medlemmar.

10. Uthyrning av lokalen 

 Vi behöver spärra kvarterslokalen från uthyrning under helgerna i samband med när 
vi bestämmer datum för ny städdag / vecka.

Det var ett kalas under fredag och ännu ett kalas under nästa lördag och vi behöver 
hädanefter se till att den reserveras. 

Bokningslistan som hänger fysiskt i lokalen gäller, det finns även en lista på hemsidan
men den är mer för extra kontroll och det finns risk att den inte är uppdaterad.

 Vi fick uppleva lite problem med ovälkomna gäster under en ungdomsfest i lokalen, 
och målsman till festhavaren var inte på plats.

Lokalen var inte heller städad. Styrelsen anser därmed att uthyrningen sker på 
ansvaret av husägaren (vuxen) och måste vara tillgänglig om något skulle behövas.

 Förslag på att kontrollera städningen efter varje uthyrning, en ägare till detta utsågs 
till @Tobias Green.

11. Övrigt

Värmeluftpump i kvartersgården

Värmepumpen är installerad men installatören är inte behörig att koppla in den elektriskt. 
Detta behöver göras av elektriker. @Per och @Rassi har pratat om installationen och kopplat in den. 
Detta är dock en risk för garantin och behöver kontrolleras. @Albert ringer en elektriker vid namn 
David. Vi behöver endast ansluta till den gamla installationen.

Nästa Möte



Måndag 6/12 - kl.18:30

12. Mötet avslutas

Sekreterare Justerare
Tobias Green Thelma 

Summering av ansvarspunkter från detta möte:

1. Albert: 

 Sopning av flis- Albert kontrollerar om det är samma pris oavsett hur mycket flis som 
sopas upp.

 Sopning av flis- Albert kikar på om vi kan beställa sopningen nu men avbeställa 
senare.

 Värmepump- Albert ringer en elektriker vid namn David. Vi behöver endast ansluta 
till den gamla installationen.

2. Per:

 Per korrigerar välkomstbrevet till att inkludera punkt om ansvar för sin tomts 
växtlighet, och släpper en ny version och delar ut det till våra nya medlemmar. Delar 
även ny version med styrelsen.

3. Tobias:

 Förslag på att kontrollera städningen efter varje uthyrning, Tobias utsågs till ägare av 
detta.




