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Närvarande: Ola Sjödin, Anders Horstmark, Anita Ringborn
och Bo Hallin
Peter Sommerstein anslöt precis när mötet höll på att avslutas.
1. Ekonomi. Utnyttjad checkkredit är nu knappt 24000 kr. Ett
antal utlägg, bl a för kakel/klinkerarbete, färg, material
tillkommer. 150000 kr checkkredit finns beviljad.
Utnyttjad checkkredit kan omvandlas till lån med bättre villkor.
Styrelsen beslutade att vänta med detta eftersom inkommande
årsavgifter och försålda andelar kommer att medföra ett
tillskott i kassan.
Anders utskick angående obetalade andelar har hittills
resulterat i 42 betalningar. Det återstår fortfarande ca 100 som
inte är betalda. Vi förväntar oss att en stor del av dessa
betalas i anslutning till kommande månadsskifte. Vissa har
redan betalat andelsavgiften för 2012. Anders går ut med
påminnelse till dem som inte sedan betalat.

Anders

2. Medlemmar. 336 andelar är sålda. Styrelsen uppmanar alla att
bland vänner och bekanta sprida att det fortfarande går att
köpa andelar. För föreningen är det viktigt att sälja fler andelar,
dels allmänt, dels för ekonomin.

Alla

Bosse går dessutom ut med mail till medlemmarna, för att
informera om att andelar fortfarande finns till försäljning och för
att uppmana medlemmarna att förmå grannar/vänner/bekanta
att köpa andelar.

Bosse

Endast en andel har sålts via LKF. Föreningen har hittills inte
fått betalt för denna andel. Ola kräver LKF på avgiften
3. Renovering.
• Under kommande helg kommer Kenneth med hjälp av
Ola och PO att koppla värme och vatten. Därmed
kommer vi få värme i huset
• Bengt Strand och medhjälpare har kopplat färdigt
huvuddelen av elen. Vissa delar återstår, bl a
utebelysningen under takskägget på framsidan. Detta
måste vara klart till julskyltningen 27 november.
• Styrelsen har via mail beslutat att beställa bygge av
vägg till toa samtkakel- och klinkersättning i kök och toa
till ett pris av 12000 kr + moms. Ola skaffar mörkgrått
golvklinker för 189:-/m2 och kakel till toa för 289:-/m2.
Arbetet beräknas starta måndag v44 och vara färdigt
under veckan
• Så snart köksgolvet är lagt sätts köket på plats under
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ledning av Fredrik Zander
Jesper Hallin har erbjudit sig att sätta panel i taket i
”mellanrummet”. Material är inköpt. Köksinredningen
måste först flyttas innan arbetet kan påbörjas.
Så snart som köksinredningen flyttats slutmålas
väggarna i ”mellanrummet”
VIKTIGT! Samtliga ovanstående arbeten måste vara
avslutade till julskyltningen 27 november.
Golvet i ”mellanrummet” läggs vid senare tillfälle.

Olas uppdrag att upprätta en tidplan för resterande arbeten
ligger kvar.
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4. Julskyltningen 27 november. Den ideella föreningen står för
aktiviteterna under julskyltningen. Vi ser till att huset är i
”presentabelt skick”. Aktivitetsgruppen vill absolut inte släppa
in folk i huset om det inte är klart.
Följande måste ordnas, förutom renoveringsarbetena:
• Adventsstakar på plats i fönstren
• Marschaller/eldkorg på framsidan
• Gran
• Skydd för golvet
• CD-spelare med julmusik
• Belysning i mellanrummet- Ola lånar lampor från Lions
• Informationsblad om föreningen. Christer Hjort har
skrivit ett utkast, som Ola har sagt OK till. Utkastet
skickas till styrelsemedlemmarna
• Inbetalningskort

Bosse lånar ut
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5. Holken. Svar angående placeringen har kommit från
kommunen. Kommunen föreslår en annan placering (se
nedan) än den vi föreslagit. Detta förslag kan inte accepteras
av styrelsen.

Styrelsen beslutar att tacka nej till placering av busskuren på
Strädelängans tomt och äterföra frågan om placeringen till
Byarådet. För att få tillgång till utlovad ersättning för flyttning
av holken beslutar styrelsen att föreningen står för flytten till av
Byarådet valt ställe. Ola informerar Lars-Göran Hansson.
6. Kerstin Brattgård har fått i uppdrag att kontakta Henrik Borg
(stadsantikvarie i Lund) för att undersöka och få hjälp med

Ola

ansökan för bidrag till renovering av stenugnen och stenmuren
mot Kungsgården.
När det gäller stenugnen bör det inte vara några problem med
att få stora bidrag. Vi får återkomma när det bir aktuellt.
7. Framtida aktiviteter. Aktivitetsgruppen har diskuterat hur
kommande aktiviteter ska arrangeras. Deras förslag är att
styrelsen/gruppen arrangerar några fredagspubar och
söndagsbruncher under våren. Avsikten är att få igång
verksamheten för att så småningom överföra ansvaret till
enskilda medlemmar, enligt modell från Tolvan i Hällestad.
Frågan bör diskuteras på ett allmänt möte
8. Namnfrågan. Styrelsen fick på årsmötet uppdrag att komma
med ett förslag till utformning av ett beslut till nästa årsmöteStyrelsen anser att föreningarnas lika namn skapar förvirring
om var man är medlem och vilka avgifter man ska betala.
Detta kan förklara varför så många inte betalat andelsavgiften
för 2011.
8. Nästa möte 1/12 kl 1900 enl. tidigare beslut
Vid protokollet
_________________
Bo Hallin

