STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-05-26
Närvarande: Bosse Hallin, Christer Fahlström, Erik Ljungbertz, Lotti Rosenkvist
Frånvarande: Johanna Szemenkar Remgard, Liza Lang, Oskar Lärn, Marjanna de
Jong
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Ekonomi
Bankkrediten är f n 23 500 kr, rapporterar Christer. Inbetalda
andelsägaravgifter är ca 59 000 och Christer tror att det fattas ungefär 5000
i inbetalda avgifter. Christer har noterat att det under innevarande termin
är färre uthyrningar av lokalen än förra året, ca tio jämfört med ca tjugo
förra våren.

Christer

Kostnaden för grusning (inkl körning) av parkeringsplatsen blev 1 975 kr.
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Andelar
Christer har fått en andel att skänka bort från andelsägare som flyttat från
Dalby.
Christer föreslår att vi ska trycka upp nya andelsbevis, där det står rätt
förening, Strädelängan ekonomisk förening, i st f Kulturkvadranten. Vi andra
håller med om att det vore klokt. Christer tar kontakt med Bloms tryckeri,
Christer
som gjorde de förra andelsbevisen och frågar om kostnad.
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Underhåll och renovering
Christer har köpt monteringsmaterial till flaggstången, 805 kr hittills, men
ska även inhandla cement och grus. Platsen blir på västra sidan om huset
enligt överenskommelse av besiktigande styrelsemedlemmar. Flaggan
planeras hissas vid nationaldagsfirandet.

Christer

Bosse har satt upp en lampa med rörelsedetektor vid förrådet på västra
gaveln. Liksom han ordnat begagnat cykelställ, som också står vid samma
gavel.

Bosse

Laga golvet i västra stora rummet återstår.

Bosse

Om bygglovet har inget hörts från kommunen sedan Christer inkom med

Christer

kompletterande uppgifter. Christer aviserar, så fort bygglov kommit, så man
kan sätta igång med dörr och fönster. Vägg kan rivas i sommar. Förfrågan
om hjälp skickas ut till medlemmarna. Det kommer att bli tegel över.
Aviseras till medlemmarna att man fritt kan hämta. Diskuteras om teglet är
lämpligt till markbeläggning, men erfarenheten är att det går sönder efter
några vintrar.
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Bosse o
Lotti

Aktiviteter
Christer har pratat med innehavaren till Tusen sköna ting, som ska stänga
butiken redan den 1 juni. Förslag är att fråga innehavare Bitte i Djuraffären
på andra sidan gatan, om hon kan vara nyckelutlämnare. Christer frågar
henne.

Christer

Hittills i juni bara en bokning, 13/6, Christer ordnar nyckelutlämningen till
detta tillfälle.

Christer

Nationaldagen
Hittills anmälda är 14, möjligen 15, personer. Lotti frågar Peter
Sommerstein om det kommer några nyanlända. Lotti skickar måndagen den
27/5 påminnelse till medlemmarna om sista anmälningsdagen den 2 juni.
Förberedelser den 6 juni börjar kl 15. Begivenhet börjar kl 17. Christer kollar
om han har någon lämplig frågesport. Erik lämnar in sina sillrätter i huset
dagen innan. Lotti tar med sig sallad.

Lotti
Christer

Calvadosprovningen utföll väl. 20 deltagare och inget överskott. Man
pratade om andra möjliga provningar, kanske grappaprovning till hösten.

Bosse

Rosföredraget av Karin Sjölin vid Caféet idag lockade 18 åhörare och blev
mycket uppskattat. Följs upp med besök i Karins trädgård den 25 juni, då
rosorna står i sin fagraste blom.

Lotti
Bosse

Weekend spelemän är inbokade för ny spelning nästa vår.
Bosse har lagt upp en kalender i bokningssystemet på hemsidan, den heter
gräsklippning, så man får se upp att man är i rätt kalender. Lotti sprider
detta till trädgårdsgruppen respektive till alla medlemmar.

Lotti

Stående reklamskyltar – vi pratar med Liza Lang på första styrelsemöte inför
höstterminen.

Liza

Pubverksamhet – någon ska hålla i det - Johanna intresserad? Det gäller att
göra rätt. För att få ”servera” alkohol måste dels deltagarna ha föranmält

sig, dels får man inte tjäna några pengar på alkoholen. Vi tar upp detta igen,
när Johanna är närvarande.
Utställningar – kan fotogruppen tänka sig en utställning, undrar Bosse,
kanske i samband med höstens första café, 25 aug. Lotti frågar gruppen den
17/6.

Johanna?

Lotti

Mini-OK, konstutställning i höst. Johanna var positiv. Diskuteras nästa
styrelsemöte.
Johanna
Städinformation på kylskåpet, återstår att få upp.
Bosse
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Övrigt
Lotti undrar om Fridays for future, Lund, vid ev behov kan få ha enstaka
möten i Strädelängan. FFF, Lund, är en löslig organisation som vill
uppmärksamma på det akuta klimatläget. Detta sker helt ideellt och utan
pengar att tillgå. Styrelsen godkänner detta för enstaka tillfälle.
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Lotti

Nästa möte
Den 6/8 kl 19 i Strädelängan.
Om bygglovet kommer kallar Christer till extra styrelsemöte.

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Christer

