STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-09-12
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Erik Ljungbertz, Johanna Szemenkar,
Marjanna de Jong, Lotti Rosenkvist, Oskar Lärn plus Solveig Fridriksdottir under
punkten om julmarknad och Café Strädelängan
Frånvarande: Liza Lang
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Ekonomi
Checkkrediten till banken ligger på 30 000 kr för närvarande. Finns några
andelsägare som ännu ej betalt sin årsavgift. Christer får påminna flera
gånger.
Länken på hemsidan till bokningssystemet fungerar igen, berättar Bosse.

Bosse

Christer ska kontakta kyrkan ang hyra för halva parkeringsplatsen. Tidigare
avtal har gått ut.

Christer

Andelar
Nye andelsägaren Klas Odeskog har övertagit en av Oskar Lärns andelar.
Christer har varit i kontakt med Bloms tryckeri ang nya andelsbevis med
korrekta uppgifter om föreningen. Kostnaden blir 500 kr. Styrelsen beslutar
att beställa nya andelsbevis med hjälp av Christer.
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Christer

Underhåll och renovering
Starttillståndet för övervåningen bör komma snart enligt Christers kontakt
med ordinarie handläggare.
Christer har också undersökt fönstrena på gavlarna och konstaterat att det
behövs två nya fönster. Enligt antikvarie Henrik Borg måste båda fönstren
var lika originalfönstret. Christer har kollat med två firmor, varav den ena
erbjuder fönster för 8000 kr styck och den andra för 3000 kr styck. Styrelsen
beslutar köpa enligt det billigare budet. Christer beställer.

Christer
Christer

Christer
Christer

Den senare firman kan kanske också bygga trappa till övervåningen. Christer Christer
undersöker det och tar in ett anbud till.
Vägg mellan de två förråden på väster gavel är borttaget av Bosse med
benägen hjälp av två medlemmar.

Bosse

Trädgårdsgruppen undrar huruvida Strädelängans medlemmar eller
kyrkogårdsvaktmästarna ska hålla gräskanten mot muren vid parkeringen i
ordning. Kyrkan har gjort det några gånger i sommar. Lotti frågar en
kyrkovaktmästare huruvida de anser det tillhöra sina arbetsuppgifter. Om
Strädelängan ska stå för det behövs en trimmer.

Lotti

Fortfarande bekymmersamt med de stora trädgrenar som hänger in mot
Strädelängans tak från Kungsgårdssidan. Bosse tar ett nytt prat med
arrendator Ulrika.
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Aktiviteter
Solveig vill ordna julmarknad i Strädelängan under tre veckor, lör 30/11 –
fre 22/12. Solveig och Bibbi säljer textilt hantverk, men man vill gärna fler
utställare. Johanna tror att Liza Lang är intresserad och ska också fråga
andra vänner. Solveig har pratat med Peter Sommerstein och Maria
Härfstrand om deras aktiviteter under julmarknadsveckorna och man kan
samsas. Solveig vill servera kaffe och kaka alla dagar och troligtvis även
soppa en eller två dagar i veckan. Måndagar stängt, annars öppet tisdag t o
m söndag kl 13-19. Solla planerar aktiviteter som julmusik, läsning julpyssel
för barn, dekorera pepparkakor m m. Lotti kolla med sjungande vänner om
man kan sjunga julsånger någon kväll. Servering av julfrukost mot anmälan
och ev ljusstöpning mot anmälan diskuteras. Lotti kan hjälpa till den 12/12,
Liza och Johanna vid andra tillfällen.
Café Strädelängan har bemanningen fixad hela hösten, berättar Solveig.
Solveig sköter reklamen på Facebooksidan Vårt Dalby.
Aktiviteter i smb med Caféet är bra. Johanna och Liza ska ha ett föredrag
om syn på sin söndag. Johanna kollar med kompisar med coverband om de
vill spela på ett café eller ha en särskild spelning på kvällen. Bosse fråga
cellisten Anette, om hon och två vänner vill spela i smb med ett café. Lotti,
Christer och Marjanna tar upp med fotogruppen ifall man vill ordna en
fotoutställning.
Fototävling även i höst med tema ”Mitt Dalby” eller något liknande. Bosse
ordnar en tremannajury. Högst tre bidrag per tävlande, sista
anmälningsdagen blir den 15 november och vernissage på vårterminens
första café i januari.
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Bosse

Solveig F

Solveig F

Bossse

Pubkvällar med Quiz omvandlas till Quizkvällar med egen picknick, så
kommer vi ifrån bekymret med alkoholtillstånd. Johanna hoppas på
premiär-quiz i november, en fredag kväll.

Johanna

Ann-Sofie Hansson planerar en Grappaprovning (man har tidigare bl a
provat whiskey och rom). Bosse kollar när detta kan äga rum.

Bosse

Övrigt
Johanna visar Lizas förslag på skylt att sätta upp i byn vid söndagscaféerna.
Styrelsen har synpunkter på vad som ska synas tydligast. Johanna förmedlar
till Liza.
Storstädningen gick bra. Vi var 8 personer som hjälptes åt. Skurning av
golvet i rummet närmast köket inte klart. Golvet kan ev slipas och sedan

Johanna

Johanna

behandlas med vitlasyr plus klarlack. Johanna och hennes man Lennart
inkommer med förslag med förhoppningsvis utförande i januari.
Nummerskyltar i keramik till Strädelängan diskuteras vad gäller färg och
placering. Johanna beställer av sin vän Fia6

Nästa möte
17/10 kl 19

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

Johanna

