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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Pionjären Ekonomiska Föreningen, 715600-1526, med säte i Stockholm får härmed
 avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Den vid föreningsstämman 2019-03-27 utsedda styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 Namroud Gorguis - Styrelseordförande
 Peter Jonsson - Kassör
 samt ledamöterna: Ronald Öjebrandt, Rani Gorguis & Solveig Erme.
 Föreningen har tecknats av två styrelsemedlemmar i förening. Suppleant har varit Solveig Welander
 och Rame Elia.

 Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte
 och ett flertal arbetsmöten under året.

 Under året har Kjell Hermansson och Torbjörn Olsson varit revisorer och Berit Larsson samt Siv
 Ljungqvist varit suppleanter.

 Ordförande har ansvarat för den löpande verksamheten, kommunikation och content creation på
 föreningens hemsida www.snickarstigen.se, nyhetsbrev och trycksaker.
 Kassören har ansvarat för sammanställning och fakturering av individuell vattenförbrukning samt
 fakturering av medlemsavgiften.
 Valkommitté har varit Kristina Flodin och Anita Holmberg.

 Inflyttningar
 Tre inflyttningar har skett under året: hus 4 Al Shammari, 35 Icho, 42 Kamal.

 Ingångna avtal
 * Avtal om snöröjning (Peter Brantfalks AB) har återigen förnyats för en ny säsong och sträcker sig
 från 1 dec 2019 till och med mars 2020.
 * Avtal med Gräsklippare förnyat.

 Viktiga händelser
 Styrelsen har arbetat efter den plan som tidigare redovisats vid stämma där området gradvis
 moderniseras och underhålls på ett kontrollerat och planerat sätt.

 Stuprör.  Nya stuprör vid garagegavlar har bytts.
 Skymningsrelä.  Ny skymningsrelä i 1:a förrådslängan har installerats.
 Sandlåda.  Ny sandlåda i lekparken har byggts.
 Skyltar.  Tydliga skyltar har satts upp för hantering av sopor och p-förbud.
 Broschyrer.  Informationsbroschyrer har tagits fram och delats ut till samtliga hushåll och nyinflyttade.
 Ny hemsida & webbhotell  . Ny design och ny leverantör av webbhotell och en ny hemsida har
 skapats. En besparing på ca 1.100Kr/år.
 Röjning.   Kullen vid daghemmet har röjts - igen.
 Banklån.  Pågående diskussioner med banker om ett storlån på ca 2 M för renoveringsarbeten.
 Buffertfond.  Buffertfonden som är avsedd för framtida renoveringsarbeten kommer att landa på ca
 700K vid slutet av räkenskapsåret.
 Medlemsavgiften . Styrelsen bedömer att medlemsavgiften kan behållas oförändrad de kommande
 åren.
 Intern inspektion.   Intern säkerhetsinspektion av samtliga garage (Peter & Namroud). Inget att
 anmärka.
 Samrådsgruppen.  En ny Samrådsgrupp har bildats i Salem där Pionjären är en av
 deltagarna/medlemmarna. Syftet är att öka lärdom och utbyta erfarenheter mellan
 samfällighetsföreningarna i Salem, bl.a. asfaltering av området.
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