
STRÄDELÄNGAN Ekonomisk förening 
Styrelsemöte 2021-11-10 

 

Närvarande: Alex Karlsson, Bo Hallin (ordf), Marjanna de Jong (sekr), Stig-Olof 
Larsson 
Frånvarande: Christer Fahlström, Erik Ljungbertz 

 

  
1 Ekonomi 

Bankkrediten är 49500.  
 
 
 

2 Andelar 
Christer har sålt en andel och flera är på gång.  
Bosse ska dela ut andelsbevis till de som inte har hämtat sina. 
Andelsförteckningen och kontaktinformation uppdateras av Bosse. 
 

 
 
 
 

 
3 Underhåll och renovering 

Vi har inte fått besked om trädgårdsgruppen kan organisera stensättningen 
på baksidan.  
Bosse har inte hunnit köpa markförstärkningssten än. 
Daniele L har erbjudit sig att måla den vita trädgårdsbänken. Den kan stå på 
vinden och torka. 
Christer har talat med Kenneth om rör på ovanvåningen och de kom fram 
till att det är bäst att måla först, innan radiatorerna kommer på plats. 
Förslag: Vi målar först där radiatorerna ska sitta och börjar med att spackla 
och måla vitt.  
 

 

4 Aktiviteter 
Café den 24/10 med vernissage på foto- och akvarellutställningen var 
mycket lyckad, ca 70 personer var närvarande. Den var mycket uppskattad. 
En tavla och ett foto såldes! Utställningens sista café hålls den 21 
november. 
Sherryprovningen den 4 nov var trevlig, men tyvärr kunde bara 9 personer 
delta pga flera återbud. 
Strädelängans jubileumsfest hålls den 4 december. Bosse skickar inbjuden 
till alla andelsägare ikväll. Vin kommer att finnas till försäljning glasvis, 
annars tar man med sig eget.  
Lions organiserar julmarknad i Dalby som vanligt. Strädelängan finns med på 
kartan på julmarknaden. Därför har vi en affisch på Strädelängans dörr för 
både Lions och Strädelängans julmarknad. 
Allsångskvällen hålls den 12 februari 2022. 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 

Uthyrning 
Många har bokat att hyra Strädelängan. Ibland är informationen om 
bokningarna på bokningssajten något oklar, det bara står ett namn och inte 
en aktivitet (som fotogruppen, akvarellgruppen). Bokningsansvarig bör 
förtydliga så att det framgår om det är en privat bokning.   
Angående klagomål från en granne till Strädelängan om ljudnivå under 
uthyrning. VI kan uppmana hyresgäster att tänka på grannar och att inte ha 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

hög musik efter ett visst klockslag, t ex kl 01. Bosse kan höra med Eld och 
Humles ägare om vilka regler de följer. Vi bör komplettera reglerna för 
uthyrningen.  
 

 
 

6 Övrigt 
Informationsbladet har tryckts upp i 50 ex, det kan tryckas nya när de tar 
slut.  
Valberedningen har ställt frågan om styrelsemedlemmarna kan tänka sig 
omval. Alex och Lotti ställer inte upp. Marjanna och Bosse ställer upp för 
omval. Besked saknas från Christer. 
 

 

7 Nästa möte 
Den 19 januari 2022 kl 19 i Strädelängan. 
 
 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Marjanna de Jong      Bo Hallin 
 


