Lokalen på Eklundshof
I sommar går vårt kontrakt för lokalen på Eklundshof ut. Efer et möte med Kajsa från Eklundshof,
Erik och Monica så är läget följande.
Eklundshof genomgår en stor förändring och Kajsa vågade i dagsläget inte förlänga kontraktet med
mer än högst två år. De har visserligen inga konkreta planer för iskällaren, men kan ev. komma at
behöva använda utrymmet tll förvaring för egen räkning i framtden.
Vid mötestllfället fanns inga förslag på kostnader för åtgärder av fuktproblemet framtagna, men
Kajsa skulle återkomma med två kostnadsförslag före vårt årsmöte. Där ena förslaget bygger på at
Eklundshof står för materialkostnaden och vi själva för arbetet och det andra på at Eklundshof står
för alltng.
Båda kommer med största sannolikhet avspegla sig i hyran för lokalen. Denna har inte justerats
sedan höjningen efer at vi under första året använde mer el än beräknat (deta då vi hade både
avfuktare och grundvärme i lokalen mellan nytjandetllfällenaa. De sista åren har avfuktaren inte
fungerat och vi har inte haf någon grundvärme igång.
Som en del i förändringen har Eklundshof bl.a. byggt om hotellet, där vi tdigare kunnat utnytja
toaleten vid våra evenemang, tll kontor. Möjligheten at utnytja de toaleterna är därför stängd.
Vi är visserligen välkomna at utnytja toaleterna i receptonshuset då Eklundshof själva är där, dvs.
under kontorstd, men då våra evenemang sällan är vid sådana tdpunkter så är toaletrågan et
problem som måste lösas om vi beslutar at ha kvar lokalen.
Som synes i de tdigare utskickade ekonomirapporterna så ger föreningens ekonomi i dagsläget
egentligen inte utrymme för at fortsäta hyra lokalen på det sät vi gör nu.
Pga. fuktproblem så har tältdukar förvarats på annat håll. I dagsläget befnner de sig hos Ylva ute i
Forkarby. Möjligheten at ha kvar dem där fnns och i så fall bör et kontrakt på t.ex. 5 år skrivas.
Möjligheten at förvara föreningens övriga materiel där fnns också, om årsmötet beslutar at inte
längre ha lokalen på Eklundshof som förvaringslösning.

