Nytt o aktuellt

16 maj 2019

Nu vet vi mer om vår kommun!
Ett 40-tal åhörare hade mött upp i Vardagsrummet när ”våra egna” politiker Bodil Mellgren (s)
och Kenneth Larsson (m) berättade om sina uppdrag i kommunens tjänst och gav oss
intressant information om kommunens verksamhet. Kenneth, som är sitt partis gruppledare
samt ingår i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, redovisade en detaljerad analys av
valet som resulterade i att kommunen idag styrs av m och s tillsammans. Vi fick en inblick i
den kommunala organisationen och även veta att åldersstrukturen hos kommuninnevånarna
är negativ på så sätt att vi är för många äldre i förhållande till de som är i arbetsför ålder.
Bodil, som är ordförande i socialnämnden, berättade om hur socialtjänsten arbetar inom sina
många verksamhetsområden för omsorg och hjälp. Bodil nämnde bl.a. att hemtjänsten har
461 brukare och att äldreboendet i Seminariet kommer att stängas 2023 p.g.a. att lokalerna
ej är ändamålsenliga.
Kraftiga applåder för föreläsarna avrundade en mycket uppskattad cafékväll.
Information om kommunen hittar du på: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik
https://youtu.be/vcNs0mYhqh8 https://jacobochberggren.podbean.com/

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:
21 maj
6 juni

Vi lagar vegetarisk lunch kl. 10:30 i Vardagsrummet
Nationaldagsfirande i Vardagsrummet kl. 15:00

Kiropraktor hos Unicare
Numera finns tillgång till kiropraktor i lokalerna hos Unicare.
Louise Olofsson som har avtal med Sörmlands läns landsting träffas på tel
0706-287471. Du hittar mer information på www.norrchiro.se

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 (mobil 0730 979393). 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.

