Strädelängan Ekonomisk förening
Styrelseprotokoll
2016-07-16
Under juli 2016 har två styrelsebeslut tagits via epost.
Detta protokoll dokumenterar besluten.

1. Skrivelse från Per Brugge
På Salong Strädelängan har vi vid flera tillfällen diskuterat vad
vi kan göra mer konkret för nyanlända flyktingar. Vi har varit
överens om att det inte är något för Salongen, som ju enbart
ska ägna sig åt "det goda samtalet". Därför blev språkcafeet för
de ensamkommande flyktingbarnen ett eget litet projekt. Nu
har det dykt upp ett nytt önskemål. Jag har haft kontakt med
bildningsförbundet Sensus, som tillsammans med
Arbetsförmedlingen efterlyser föreningar som är villiga att
arrangera föreningsaktiviteter för nyanlända inom ramen för
något man kallar NAD (Nätverk-Aktivitet-Delaktighet). Syftet
med projektet är att erbjuda nyanlända möjligheten att komma
ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala närverk och
öva svenska språket.
Det finns nu 4 nyanlända dalbybor från Eritrea och Syrien som
skulle vara intresserade av att delta i en sådan aktivitet.
Samtliga har uppehållstillstånd och bor nu i Dalby. För att
arrangera en NAD-aktivitet krävs det att en ideell förening står
bakom ansökan. Eftersom Strädelängan är en ekonomisk
förening har jag vänt mig till Kulturkvadranten. De har nu
accepterat att stå som arrangör med mig som samordnare. Min
avsikt är att bjuda in deltagare från Salongen och
Kulturkvadranten att delta. Det kommer att behövas 4-6
deltagare tillsammans och de 4 nyanlända, alltså knappt 10
deltagare totalt. Vi kommer att träffas vid 6-10 tillfällen under
hösten.
Min fråga till dig nu är om vi kan räkna med att få diponera
Strädelängan för våra träffar. Än så länge är bara den första
träffen tidsbestämd. Det blir torsdag den 4 augusti kl 1700. Vid
den träffen ska vi bestämma tidpunkt för de kommande
mötena. Då kommer även representanter från Af och Sensus
att delta.
Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till Pers skrivelse och beslutar att
gruppen ska få disponera Strädelängan för sina träffar utan kostnad.

2. Styrelsen har tidigare beslutat att låta Ola via sin kontakt Andrius
Skoneris ta in pris på omputsning av fasaden. Följande har inkommit:





take down old puts 10-15 h (in that places where need it)
put new puts 30-40 h
wood parts preparing for painting 8-12 h
painting all fasad 2 times 16 h






wood parts oil + paint 18 h
cleaning area after work 6 h
totally 88-97 h
1h cost 250 sek

Beslut: Styrelsen beslutar att anta anbudet med undantag av målning
av korsvirket. Detta arbete gör vi själva. Ola stämmer av med
Christer så att rätt typ av puts väljs. Arbetet beräknas påbörjas 10
augusti och ta ca två veckor.

3. Information.
Kenneth Dahlström räknar med att installera värmepumpen under
tiden 9-13 augusti.
Detta sammanfaller med putsningen av fasaden. Vi bör undvika att
hyra ut längan till privata fester under denna tid.

_____________________
med pennan i hand
Bo Hallin

Ola, Christer

