STRÄDELÄNGAN Ekonomisk Förening
Styrelsemöte 2019-11-11
Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Erik Ljungbertz, Johanna Szemenkar
Remgard, Lotti Rosenkvist, Marjanna de Jong plus adjungerad ang Julaktiviterna
Solveig Fridriksdottir
Frånvarande: Oskar Lärn, Liza Lang
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Ekonomi
Christer meddelar att bankkrediten är i stort sett oförändrad sedan förra
mötet, ca 30 000 kr.

2

Andelar
Förs till dagens protokoll att uppgiften i protokoll 20191017 om 5000 kr
som förslag till hyresavtal med kyrkan för parkeringen var felaktigt.
Summan som gäller är 6000 kr.

Christer

Christer

Andelsbevisen är ännu ej klara p g a svårigheter för tryckeriet att få fram
lämpligt papper. När de är klara kommer de att delas ut till andelsägare vid
det söndagscafé som styrelsen ansvarar för den 9 februari och vid ett annat
söndagscafé.
Det finns ett antal andelar till försäljning. Christer har fått tillbaks 10
andelsbevis från Lars Bergvall plus en ny adress, men ingen förklaring.
Christer tar kontakt för att få klarhet.
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Underhåll och renovering
Nya fönsterbågar står hemma hos Christer för profilering och linoljande.
Glasrutor plus kittning ska göras hos glasmästare i S Sandby. På utsidan ska
fönstren sedan målas i samma ’lundagrönt’, som övriga fönster i huset.
Kostnaden för båda fönstren beräknas av Christer stanna på under 20 000
kr. När de är klara för montering meddelar Christer, så att tid för detta kan
bestämmas.

Christer

Samma snickare från Kongsmarken, som gjort fönsterna, ska komma och
titta på hur trappan till övervåningen ska göras. Kostnaden är beräknad till
25 000 kr.
Kungsgårdens träd – Bosse ska kontakta Ulrika för att höra om röjning. Även Bosse
om grenar som hänger in över Strädelängans tomt skulle tas bort, så är det
massor av stora träd kvar, som kommer att sprida sina löv över tomt och
tak. Tak och hängrännor har rensats flera gånger i höst.
Erik påpekar att särskilt de mer flacka delarna av taket på baksidan har
mycket mossa på sig och undrar hur länge ett tjärat papptak håller.
Undersökning av taket ska läggas till underhållsplanen.
Vi beslutar att fram emot vårkanten gå ut med en förfrågan till

medlemmarna om ifall det finns någon med sakkunskap om tjärpappstak.
Lotti skickar förfrågan.
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Aktiviteter
Julmarknad och julaktiviteter: Solveig och Bibbi har julmarknad helgen
30/11-1/12. Sedan är huset öppet för julaktiviteter under tre veckor fram
till den 21/12, tisdagar till söndagar kl 12-18. Alla dagar kan man köpa kaffe
och kaka och på torsdagar serveras även soppa och bröd. Det bjuds även på
aktiviteter som sagoläsning, bakgrund till vårt julfirande, julpyssel och
sånger. Se bilaga från Solveig om schemat. Johanna erbjuder sig att göra en
fil för broschyrutskrift, vilket Solveig ordnar. Broschyren hämtas på
Strädelängan den 24/11 för utdelning i våra respektive kvarter.
Andra aktiviteter kan pågå jämsides och på andra tider, som Peter
Sommersteins salong. För akvarellgruppen blir det svårt med utrymmet. Då
de inte har bokat Strädelängan i december får de nöja sig med att träffas
och fika. Fotogruppen har möte den 12/12 och kan troligen samsas med
Solveigs grejor.
Dalbys julblad blir mindre i år p g a färre annonser meddelar Christer. Alltså
kan infoutrymmet till Strädelängan bli knapert, men vi pratade om att ha en
annons själva.
Tid för Ann-Sofie Hanssons Grappaproving är klar. Det blir den 17 jan. Bosse
är kontaktperson.
Fototävlingens deadline är förlängd till 30/11. Lotti har skickat ut
meddelande. Åtta bidrag har kommit in hittills.

Lotti
Solveig

Johanna
Alla
Marjanna
Lotti
Christer
Bosse
Bosse

Om vårens aktiviteter enligt förra protokollet har det inte tillkommit något
nytt.
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Övrigt
Johanna frågar Liza Lang om caféskylt.

Johanna

Skåp i köket med musbesök – baksida och plugg i hål mot övervåningen
återstår att fixa.

Christer

Slipning och målning av golv – Johanna har varit i kontakt med en firma om
fernissa eller lack. Lennart och hon vill ha en offert från proffs vad jobbet
skulle kosta för att kunna jämföra det med kostnaden att hyra slipmaskin
och göra jobbet själva.

Johanna

Valberedningen vill ha besked av alla som är aktuella för ev omval huruvida
man vill ställa upp en period till. Aktuella styrelseledamöter kontaktar
Marie Sjödin.

Bosse
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Nästa möte
Den 9 januari kl 19 på Strädelängan

Vid protokollet:
Lotti Rosenkvist

