Nytt o aktuellt

7 maj 2019

Vad händer i kommunen?
Måndag 13 maj blir Bodil Mellgren och Kenneth Larsson med oss
under en cafékväll i Vardagsrummet. Bodil och Kenneth kommer att
berätta om sina kommunala uppdrag och ge oss information om vad
som händer i kommunen. Om du har någon speciell fråga som du
tycker skulle vara intressant att få belyst ber vi dig därför att snarast
skicka den till info@culmenplus.se så sänder vi den vidare till Bodil
och Kenneth för det fall de behöver förbereda svaret.
Anmäl dig som vanligt i Loungen eller till info@culmenplus.se
Välkomna till en intressant kväll som börjar kl.18:00

Vi firar Nationaldagen med sill m.m.
i Vardagsrummet
6 juni träffas vi traditionsenligt för en sillunch i Vardagsrummet.
Lunchen serveras kl. 15:00 för att du först skall kunna delta i firandet
på stan. Pris för mat inkl. dryck 60:- betalas på plats. Då ingår
välkomstdrink, sillunch, kaffe och kaka. Önskar du starkare varor tar du
med det själv. Det kommer också att finnas möjlighet köpa vin och öl till
självkostnadspris. Vi har vinlotteri som brukligt.
Anmälan i Loungen eller till info@culmenplus.se senast 2 juni.

Aktuella Culmen Plus aktiviteter
Utöver våra schemalagda veckoaktiviteter - se www.culmenplus.se - är följande aktuellt:
8 maj
13 maj
21 maj
6 juni

Träna med Mianna kl. 10:15 i Vardagsrummet (Säsongsavslutning)
Vad händer i kommunen?. Vardagsrummet kl. 18:00
Vegetarisk lunch kl. 10:30 i Vardagsrummet
Nationaldagsfirande i Vardagsrummet kl. 15:00

OBS! - Dörren till Loungen
Kodlåset till dörren är trasigt och fungerar inte alltid. Det kommer att bytas, men tills vidare
gäller följande för öppning av dörren:
Om inte låset öppnar försök då igen men ta först i handtaget och dra dörren mot dig. Rör
även handtaget lite upp och ner.
Om du inte får låset att fungera ta kontakt med Bengt Judén (tel: 08 74019232). Bengt har
nyckel som du kan låna för att öppna. Om ingen är hemma hos Bengt finns en nyckel på
väggen vid hjärtstartaren i Vardagsrummet. Kom ihåg att hänga tillbaka nyckeln när du
använt den.

