STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-10-17
Närvarande: Bo Hallin, Oskar Lärn, Erik Ljungbertz, Marjanna de Jong, Johanna
Szemenkar Remgard, Lotti Rosenkvist
Frånvarande: Liza Lang, Christer Fahlström (har skickat info via mail)
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Ekonomi
Kassör Christer har via mail meddelat att krediten till banken är 30 000 kr.

2

Andelar
Christer har pratat med Kerstin Brattgårds änkeman Ulf ang försäljning av
Kerstins andel i Strädelängan, och att samtidigt reglera en skuld Ulf har.
Christer önskar även styrelsens medgivande till parkeringsavtal med kyrkan
med höjning till 5000?…. Kr. Styrelsen bejakar detta och även Oskars förslag
att Christer ska försöka få med indexuppräkning i avtalet.
Andelsbevisen är snart klara. Christer och Bosse skriver på alla andelsbevis.
Vi föreslår att det sedan meddelas att andelsägarna kan hämta sina nya
bevis i samband med ett söndagscafé.
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Underhåll och renovering
Starttillståndet är klart från kommunen.
Nya fönster till övervåningen är uppmätta av Christer och enligt Henrik
Borgs önskemål att ytterbågarna ska stämma med de tidigare fönstren.
Christer har tagit in tre offerter på fönster. Han har även tagit mått för
trappan till övervåningen och kommer att ta in offerter även på det jobbet.
Bänkarna i köket behöver göras vid, slipas och oljas. Erik åtar sig detta.

Christer

Christer o
Bosse

Christer

Erik

Kommunen har lagat vattenläckan, som läckte in vatten på Strädelängans
tomt.
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Lotti har pratat med kyrkovaktmästare ang skötsel av gräsremsan längs
parkeringen. Vaktmästarna tar det med röjare, när det inte står några bilar
på parkeringen.

Lotti

Träden som skuggar och gör baksidan av tomten fuktig och även ger löv till
hängrännorna i massor – Bosse har inte hunnit prata med Kungsgårdens
arrendator.

Bosse

Aktiviteter
Solla ska skriva i Julmarknadsbladet om Julmarknaden i Strädelängan den 30
nov och 1 dec kl 13-18. Från den 2 dec – 21 dec är det Julmys i Strädelängan
varje dag kl 13 – 18(osäker på tiden?)
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Bosse skriver en text till samma blad om Strädelängan med bakgrund och
vad som pågår.
Solla behöver hjälp med öppethållandet: 14 och 15 dec kl 14-17, Marjanna
hjälper till den 14.
19 dec hjälp med julpyssel för barn, Johanna anmäler sig.
Hjälp med öppning den 20 dec kl 12 (?), Erik kan göra detta.

Bosse

Johanna har pratat med vännerna som har ett coverband. De kan tänka sig
en spelning till våren.
Picknick-quiz blir också till våren.

Johanna

Bosse har pratat med cellisten Annette om ev spelning i Strädelängan. Hon
ska prata med sin sambo som har en grupp.

Bosse

Fototävlingen på temat Mitt Dalby får förlängd inlämningstid till den sista
november. Lotti meddelar detta i slutet av kommande vecka.

Lotti

Ann-Sofie Hanssons Grappaprovning kan ev bli i november. Bosse kollar
med henne.

Bosse

Fotogruppen och utställning: man kan tänka sig det till våren.

Lotti

Övrigt
Liza har inte kunnat göra Caféskyltarna ännu. Johanna har lämnat
synpunkter på designen till Liza.

Liza

Christer har tagit på sig att sätta ett bakstycke på det skåp i köket där
kaffemuggar och möss samsas.

Marjanna
Johanna
Erik

Christer

Johanna och Lennart planerar slipning, vitning och lackning av golv i
Johanna
rummet närmast köket till i januari. Kolla med Christer så att lokalen är ledig och
under aktuell period och kan torka utan tassavtryck.
Lennart
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Nästa möte
Den 11 nov kl 19 i Strädelängan

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

