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Drygt 50-talet boende hade samlats för årets första Café. Kvällen inleddes med att Sofia från
Magiska Hem, Hasse Butlers arbetsgivare, kort informerade om deras verksamhet och vad
de kan erbjuda oss boende i form av servicetjänster. Som boende kan du utnyttja Culmen
Plus avtalsvillkor vilket innebär att du betalar det rabatterade priset 192:50/tim efter rotavdrag
Du slipper dessutom framkörningsavgift. Hur du beställer framgår av vår hemsida.
Raymond gjorde en mycket överskådlig redovisning av ekonomin. I årsredovisningen som så
småningom kommer att dimpa ned i din brevlåda får du mer detaljerad information. Därefter
informerades om Culmen Plus Support som du kommer att kunna läsa mer om senare på
vår hemsida. Kvällen avslutades med att Leif Riiser visade en video från sitt besök på
fantastiska Miniatur Wunderland i Berlin. https://www.miniatur-wunderland.com/

Missa inte!

Råd för din IT-säkerhet
Wolfgang Heller (Norrstacken) informerar om risker när vi som privatpersoner
använder våra datorer, surfplattor och telefoner och kommer med tips om hur
vi kan skydda oss mot problem och öka vår IT-säkerhet.
Vardagsrummet 16 april kl. 18:00 – Det bjuds enkel servering
Anmäl dig helst senast 15 april om du har möjlighet. Annars bara kom!

Boksnack i Loungen 18 april kl. 13:00
Dags för vårt boksnack i Loungen igen och som vanligt är alla välkomna för
att prata om böcker eller kanske bara lyssna för att få bra boktips. (Ingen
anmälan behövs).

”Fritte” kommer tillbaka 25 april kl.18:00
Den 25 april kl.18:00 är strängnäskännaren Inge ”Fritte” Bergkvist tillbaka
hos oss för nytt föredrag i Vardagsrummet. Denna gång får vi höra om den
stora branden i Strängnäs. Med tanke på hans mycket uppskattade föredrag
förra gången han besökte oss laddar vi för ”fullt hus”.
Vi bjuder på någon förtäring. Anmäl dig senast 23 april.
Du anmäler dig till våra arrangemang på lista i Loungen eller till info@culmenplus.se

Restaurang Fusion - Grisspecialiteter
Grisspecialiteter på det tjeckiska sättet (Zabijackove hody) serveras hos
Fusion Restaurang lördag 14 april från kl. 13:00 – 20:00
Läs mer: www.facebook.com/events/151429188878818/

SAPPA TV kommer att göra kanalomläggningar den 16 – 17 april vilket
kan medföra driftsstörningar i våra TV i Loungen och Vardagsrummet.

