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1 Ekonomi 

Christer meddelar att han fått in ca 50 000 kr i andelsavgifter. Om 
alla betalar ska vi få in 65 000 kr. Skulden till banken är f n 
22 000kr. Inkomsterna kommer i stort sett att utebli i år, då vi inte 
får några hyresintäkter eller intäkter från aktiviteter 
p g a Coronapandemin. 
 

 

2 Andelar 
Föreningen har 20 andelar att sälja förutom sådana som 
andelsägare anmält sig vilja sälja. När restriktionerna p g a 
Coronapandemin upphävs, bör vi göra en reklamdrive för 
Strädelängan, bl a genom en broschyr. Johanna och Bosse 
förbereder denna. Bosse uppmanar alla att tänka till om vilken 
målgrupp vi ska rikta oss till och hur vi ska dela ut informationen. 
 
Vi diskuterar om de nya andelsbevis, som inte har hämtats vid våra 
Caféer, och om vi ska posta dem eller göra en utdelningstur. 
 

 
 
 
Johanna och 
Bosse 
 
Beslut? 

3 Underhåll och renovering 
Trappan kommer att levereras i mitten av augusti. Christer pratar 
med sin granne, med firman Rolfs murtjänst, om att bygga upp 
väggen och snygga till. 
 
Den länge omtalade trappnedgången till ytterdörren lyser 
fortfarande med sin frånvaro. Christer pratar med Jan Andersson, 
som sagt sig kunna göra detta efter ritning av Christer. Om Jan inte 
är har möjlighet att göra detta, så föreslår Bosse att vi i stället 
lägger hålat betongtegel med singel i hålen. Billigt och ganska 
enkelt. 
 

 
Christer 
 
 
Christer 

4 Aktiviteter 
Enda aktiviteterna under pandemin är möjlighet till egen 
söndagsfika i trädgården söndagar, jämna veckor, och 
fototävlingen på temat ”liv”. Lotti påminner om fikasamvaro på 
söndag. Fototävlingen påminner hon om, när semestrarna närmar 
sig sitt slut. 
 
När restriktionerna hävs får vi fortsätta med Quiz, Allsång, 
dryckesprovning och söndagcaféerna. 
 
 

 
 
Lotti 



5 Övrigt 
Medlemmar som inte har någon e-postadress: Lotti åtar sig att 
skicka brev/sms i början av varje termin för att dessa medlemmar 
ska få viss uppfattning om vad som pågår i Strädelängan 
Ekonomisk förening. Information om våra aktiviteter ska också 
sättas upp på anslagstavlan på Strädelängans ytterdörr och 
eventuellt på bibliotekets anslagstavla. 
 

 
Lotti 

6 Nästa möte: 24 augusti kl 19 
 

 

 

Vid protokollet: 
Lotti Rosenkvist 


