
Minnesanteckningar vid Ekengruppens möte den 12/8 2019   

Närvarande:   

PRO:  Bo Sevborn, , Helen Karlsson, Doris Hast, Bo Gardelius   

SPF: Gunilla Pålsson, Lars Karlsson, Astrid Nilsson, Alf Bergman   

Ingrid Johansson från SPF var särskilt inbjuden 

 

Icke närvarande : Gösta Linder och Lena Engström  

  

1. Bo Sevborn öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

2. Föredragningslistan godkändes   

3. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes och lades till 

handlingarna  

4. Lena hade meddelat vad Eken har i kassan och ekonomin är god 

5. Kommande program 

Gunilla ska stämma av med Wivi  Johansson om hennes föredrag på 

Eken den 30 augusti 

7. Övriga frågor: 

A. Städning av Eken. 

Lena ska höra med städbolaget som städade i fjol om de kan städa en 

lördag i september 

B. ”Draperiet/ gardinen” mellan lilla och stora salen  

Det ska plockas ner och Lasse fixar skivor och sätter upp mellan 

rummen 

C. Kaffebryggare 

En av kaffebryggarna fungerar inte och Kent Hägglund ska kolla om den 

går att reparera, annars ska det inköpas en ny. Vid varje Ekenmöte ska 

gruppen avkalka en kaffebryggare 

D. Trädgårdsdagen 

Eken fick in 1400.- brutto på serveringen 

E. Anhörigcafeét 

De har varit på Eken på sina möten och har fått in 780:-på kaffepengar 

som ska delas mellan SPF och PRO 

F. Försäkring 

Båda föreningarna har tecknat inventarieförsäkring i Länsförsäkringar 

 

 



G. Burgresa 

Eftersom varken SPF eller Pro brukar ha full buss vid en årlig resa till 

Burg med Gårdybuss kom förslaget att de båda föreningarna skulle göra 

en resa tillsammans. Det beslutades att så får det bli till våren 2020. 

H. Ekens möte med Mörbylånga kommun den 10 september 

Ingrid skickar en påminnelse till politikerna i kommunen 

Detta ska tas upp vid mötet: 

- Tak och rännor 

- Fläktsystemet 

- Fönsterna 

- Yttre panel och sarg 

- Internetuppkopplingen är för dålig på Eken 

- Det finns skadedjur på Eken 

- Önskemål om att få ha hela Eken då fler rum för aktiviteter behövs 

- Delge kommunen om alla aktiviteter som finns på Eken 

I. Lite för allt som ekengruppen gör 

Den 18 september ska gruppen åka till Kajutan i Mörbylånga och äta 

lunch 

      

     9. Bo Sevborn tackade för visat intresse och avslutade mötet  

                                                                                   // Gunilla Pålsson  

  

  

  


