- Styrelsemote Ekonomiska Foreningen Pionjaren
Plats: Hus 21
Datum: 2021-09-08

Narvarande:
Namroud Gorguis (9) - Ordf. (NG)
Solveig Erme (21) - Kassor (SE)
Ronald Ojebrandt (15) - Ledamot (RO)
Solveig Welander (7) - Ledamot (SW)
Nils-Arne Holm (36) - Suppleant (NAH)
Thomas Hagstrom (1) - Suppleant (TH)
FrAnvarande: Rani Gorguis (44) - Ledamot (RG)

§2021-88 Motet oppnades
§2021-89 Till ordforande for motet valdes NG
§2021-90 Till sekreterare for motet valdes TH
§2021-91 Till justerare for motet valdes SE och SW
§2021-92 I motet diskuterades foljande punkter:
Ordforande redovisade fullmakter for Styrelsearbetet betraffande Solveig W & NG.
Styrelseprotokoll kommer medlemmarna fa tillgang via lank som sands till dem
per e-post
Hoststadningen ar planerad till 30-31/10. Container kommer finnas (ansv: SW).
Alla embeds, forutom ordinarie stadning, att tvatta sin garagedorr med svamp och
rengoringsmedel. Skrapa aven bort ogras utmed ditt forrad . Lovblasning (ansv:
RG) sker kort efter stadhelgen. Fornya avtal med Brantfalk (SE).
Forradsstatus: Besiktning har gjorts, smarre smafel och justeringar skall atgardas.
Sopskapen kommer laseras i efterhand . Problem finns med stupror/
vattenavrinning. Rolf Welander tittar pa en losning. Kostnaden for renoveringen
uppgar till drygt 770k.
P-platser och parkering - ett aterkommande problem. En ny grupp bestaende av
SW, NAH & SE kommer titta narmare pa fragan och gallande regler.
Rattproblem - i samband med renoveringen har Anticimex varit har och avlagsnat
ett antal.
Dagvattenbrunnen vid hus 47 har fatt ny asfalt.
Laddstolpar for el-bilar. Ett problem (el-kapacitet, brandrisk mm) styrelsen tittar
vidare pa.
Fiberanslutning . Med anledning av sommarens diskussion som uppstatt kommer
Styrelsen inom kort skicka ut en enkat till medlemmarna for att pejla intresset.
~estallning av grasklippning sasongen 2021 . RG
Ovriga fragor:
Suppleanten TH meddHlade att han inte kan delta i styrelsearbetet under sin
mandatperiod .
Ett forslag till ny mall for vattenfakturering har tagits tram av Rolf Welander. NG
och SE kommer aterkomma i fragan huruvida det skall goras eller ej.
§2021-93 Nasta mote - vintern (dee). NG aterkommer med forslag pa datum.
§2021-94 Motet avslutades
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