
STRÄDELÄNGAN Ekonomisk förening 

Styrelsemöte 2020-11-05 via Zoom 

 

Närvarande: Bo Hallin, Christer Fahlström, Johanna Szemenkar Remgård, Lotti 
Rosenkvist, Marjanna de Jong 

Frånvarande: Erik Ljungbertz och Anna Persson 

 

  

1 Ekonomi 

Bankkrediten är just nu 64 700 kr och vi har både utgifter, som el och vatten 
i december, och inkomster att vänta. Det är bara några få som resterar med 
årsavgiften. Murning av väggen till trädgårdsförrådet och trappan är 
betalda. Virke som reglar till golv på förrådet beräknar Christer till ca 1000 
kr. 

Det har trots pandemin varit en hel del uthyrning i höst, bland annat ett helt 
veckoslut. 

 

2 Andelar 

En av föreningens kvarvarande andelar är såld till Daniel Wallander och 
Christer har ytterligare en försäljning till på gång. 

Angående att få skicka vår informationsbroschyr via föreningar i Dalby: 
Marjanna har kontaktat Dalby GIF, Byarådet och Brottarklubben, men inte 
fått någon respons. Lotti har frågat Eginokörens styrelse, som inte kan 
medge utskick p g a GDPR, men å andra sidan sagt sig villiga att skriva ut 
broschyren och dela ut till körmedlemmarna. Det blir aktuellt, när vi börjar 
ha aktiviteter i huset igen och Lotti puffar på då. Christer har fått OK från 
Lions, men mindre intresse från Släktforskarföreningen. Han ska fråga den 
senare en gång till. 

Bosse tror sig ha tid att ta itu med att skriva namn på andelsbevisen och 
lägga dem i kuvert sorterade efter postnummer, så att 
styrelsemedlemmarna kan hjälpas åt med att dela ut dem. Det ger också 
tillfälle att kolla adress, mail och telefon. 
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3 Underhåll och renovering 

Trappan är klar och på plats. Ledstång är på gång. Återstår att regla för golv 
ovanpå trädgårdsförrådet och pannförrådet. Christer har köpt reglar och 
golvbrädor till förrådet. Det har varit en del konstigheter med el på 

 

Christer 
och Bosse 



nedervåningen.  . Bosse kommer att byta gamla kablar, när taket på 
förrådet blir färdigställt. Isolering ska tillbaks vid gavelfönstret. När de 
arbeten, som ingick i vårt Bygglov är klara, ska det ärendet avslutas hos 
Byggnadsnämnden. 

När vindsvåningen är klar kan golvet i det gröna rummet bytas. Christer har 
kollat på vd plankor vad skulle kosta på K-Rauta. Alternativ 1 med furugolv 
(ca 7000 kr), som ska lackas, förordas av styrelsen framför alternativ 2 med i 
förväg härdat trägolv (ca 14 000 kr). Detta främst för att erfarenheten med i 
förväg härdat golv i det andra stora rummet är negativ. 

4 Aktiviteter 

Fotogruppen är igång igen, men träffas via Zoom. Annars inga aktiviteter i 
vår regi. 

 

5 Övrigt 

Johanna är fortsatt villig att bygga om vår hemsida, men hon är överhopad 
med arbete just nu. 

Christer använder igen Boka.se för uthyrning m. m. Bosse lägger deras 
logotyp på hemsidan. 

Gamla projektorn är på väg till Erikshjälpen med Christers hjälp. 

Trädgårdgruppens sista aktivitet för säsongen blir lövräfsning, när alla löv är 
fallna. Man kommer även att rensa hängrännor. Bosse och Michelle har 
varit på dessa också, men det kommer ännu fullt med nya löv än så länge. 

Marie Sjödin, sammankallande i valberedningen vill veta, om de i styrelsen 
vars tvåårsperioder löper ut till våren, är villiga till omval. Bosse säger ja, 
Lotti säger ja och Johanna behöver fundera lite. Suppleanterna väljs på ett 
år, men är inte närvarande för svar här och nu. Johanna ger besked till 
Marie Sjödin med kopia till Bosse. 
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6 Nästa möte 

11 januari 2021 kl 19 i Strädelängan 

 

 

 

Vid protokollet: 
Lotti Rosenkvist 
 


