
Verksamhetsberättelse 2021 - Lerum 14 Ekonomisk förening

Styrelsen består av:

Follad Yarollahi Ordförande KAV 79

Martin Borgman Kassör GWV 21

Jonas Danielsson Sekreterare OV 9

Lars Ljungfors Ledamot GWV 29

Christian Ljung Ledamot GDV 22

Ida Kläppevik Suppleant GWV 19

Anton Berzelius Suppleant GDV 42

I år fick vi in lite nya namn i styrelsen i form av vår kassör Martin Borgman samt Ida
Kläppevik som steg in som suppleant. Martin tog över rollen som kassör från Follad som
istället trädde i rollen som ordförande. Som vanligt så har vårt arbete bestått av att planera
löpande skötsel av området och vår utrustning samt städdagarna. Vårens städdag präglades
fortfarande av pandemin då vi istället hade en frivillig sådan där alla hushåll fick rabatt på
årsavgiften. Trots pandemi hade vi god uppslutning, tack till alla som kunde vara med. Till
hösten så inföll städdagen lagom till att restriktionerna lättade och vi kunde återgå till våra
vanliga rutiner. De hushåll som kunde vara med fick rabatt och det var även där mycket god
uppslutning med många goa’ grannar som fixade och trixade i området. Kalaset avslutades
som vanligt med korvgrillning.

Arbetet med sophanteringen har lagts på is tillsvidare då utformningen av en bra plan varit
svårare än vi kunde förutse. Lämpliga platser som vi kan använda är få och samtal med
kommunen har varit sega. Vi bestämde därför att bordlägga ärendet tills vidare.

I samband med vårens städdag kom idén upp om att skapa arbetsgrupper för kommande
projekt. Vi har några intresserade grannar som nu har skapat en arbetsgrupp för att planera
och implementera fina nya grönytor. Vi har även fått ihop en arbetsgrupp för att styra
projektet för elbilsladdare. Detta projekt rullar på men är fortfarande i planeringsstadiet, vi tar
in offerter och tittar på finansieringsalternativ då detta är/kommer bli en stor kostnad som vi
behöver ha i åtanke.

Vår förhoppning är att arbetsgrupperna kan bli ett sätt för grannar att engagera sig i området
utan att behöva vara med i styrelsen samt att styrelsen kan bli avlastade kring
implementeringen och planeringen av projekten. Under perioden har vi haft 9 protokollförda
möten och åter i vanlig ordning avslutades året med julbord, denna gång på Nääs Fabriker.

De obligatoriska möten som styrelsen haft har vi lyckats lösa utomhus samt via diverse
digitala plattformar. På senare tid så har vi kunnat återgå till våra vanliga möten.


