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STRÄDELÄNGAN EKONOMISK FÖRENING 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 
Inledning 
 
På grund av pandemin har verksamheten i Strädelängan till stor del legat nere under 2020. 
 
Styrelse och funktionärer 
 
Styrelsen har sedan förra ordinarie årsmötet bestått av följande personer: 

• Bo Hallin, ordförande 
• Christer Fahlström, kassör 
• Lotti Rosenkvist, sekreterare 
• Marjanna de Jong, ledamot 
• Johanna Szemenkar Remgard, ledamot 
• Erik Ljungbertz, suppleant 
• Anna Persson, suppleant 

 
Föreningens ordinarie revisor har varit Ida Ljungbertz med Bertil Paulsson som suppleant. 
Valberedningen har bestått av Marie Sjödin, Sólveig Fridriksdotter och Solveig Borgehammar 
med Marie som sammankallnade. 
 
Styrelsen har sedan senaste årsmötet haft sju protokollförda möten.  
 
Under året har följande personer varit ansvariga för olika aktiviteter 

• Ylva Hallin, aktivitetssamordnare och husförman 
• Sólveig Fridriksdóttir, cafésamordnare 
• Inger Ljungbertz, sammankallande i trädgårdsgruppen 
• Christer Fahlström, bokningsansvarig 
• Bo Hallin, ansvarig för hemsidan 

 
Andelsägare 
 
Under året har det tillkommit några nya andelsägare då några ägare med flera andelar har 
minskat sitt innehav. Några andelsägare har skänkt sina andelar till föreningen då de flyttat 
från Dalby. Andelar finns till salu, så nya andelsägare önskas välkomna.  
 
Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi redovisas i särskilda bilagor. 
 
• Årsredovisning 2020 
• Förvaltningsberättelse för 2020 



Ekonomin har naturligtvis påverkats negativt av pandemin. 
 
Verksamhet 2020 
 
Som nämndes inledningsvis har pandemin gjort att verksamheten under året sett mycket 
annorlunda ut än vanligt.  
 
I januari anordnade Ann-Sofie Hansson en välbesökt provning av grappa och liknande 
produkter och precis innan pandemin bröt ut ordnades en quiz-kväll.  
 
Vi hann med ett par söndagscaféer innan beslut togs om att pausa verksamheten. Det 
samma gäller Salongen. Under sommaren gjordes det försök med ”spontancaféer” i 
samband med att den alltid lika flitiga trädgårdsgruppen träffats för att hålla efter 
växtligheten runt huset. 
 
 
Trapp-projektet till övervåningen har löpt vidare. Under våren revs mellanväggen mellan 
pannrummet och hörnförrådet för att ge plats för en vinkeltrappa. Hål togs också upp i 
bjälklaget. Innan trappan levererades murades ny mellanvägg upp, vilket innebär att 
hörnförrådet blivit något mindre, och väggarna putsades. För trappbygget och murningen 
togs extern hjälp in. Trappan kom på plats i september och därefter har mycket efterarbete 
gjorts, exempelvis lägga nytt bjälklag runt trappans övre del och montage av en ny, högre 
dörr in till pannrummet. Nu återstår endast lite arbete i anslutning till trapp-projektet. Stort 
tack till Christer Fahlström, som lagt ner mycket frivilligt arbete. Framöver behöver vi 
fortsätta med inredning av ovanvåningen.    
 
Som en del i trapp-projektet har det monterats ett fönster på västra gavelspetsen och det 
gamla enkelkopplade förstret på östra gaveln har ersatts med ett dubbelkopplat.  
 
Under hösten har ett litet antal personer i akvarellgruppen åter börjat träffas i liten skala. 
Likaså har fotogruppen haft några digitala träffar och någon utomhus. 
 
Återkommande evenemang som Salongen, söndagscaféer, konstutställningar, konsert med 
”Weekend Spelemän”, nationaldagsfirande har förstås ställts in. 
 
Även uthyrningen till privata evenemang har minskat under året. 
 
Föreningen ser fram emot ljusare tider då vi kan träffas och ha roligt tillsammans i 
Strädelängan. 
 
 
 
 
Bo Hallin 
ordförande 


