Sommarbrev från Culmen Plus
Vi i Culmen Plus styrelse vill önska er alla en fin sommar. Det har ju beroende av Coronapandemin
inte varit möjligt för oss att ha våra möten och fester i samma utsträckning som tidigare.
Nationaldagens sommarlunch hoppas vi att ni saknat. Förhoppningsvis blir det tillfälle ta igen det i
höst.
Eftersom vi har några nyare grannar som kanske inte haft möjlighet ta del av några aktiviteter och av
hur vi jobbar kommer här lite information om Culmen Plus

Bakgrund.

Vad är Culmen Plus?

När vi hade vårt första informationsmöte innan inflyttningen fick vi information om Culmen Plus. Det
var ett helt nytt sätt att bo och leva med våra grannar. Genom denna förening blir våra
bostadsrättsföreningar något extra, något sällsynt. (Kanske kan man kalla det ett helt koncept). Här i
Strängnäs finns inget liknande att jämföra med.

Vem får vara med?

Det finns 3 medlemmar i Culmen Plus. Våra 2 bostadsrättföreningar och Culmen Plus
Supportförening vilket ger 3 medlemmar och 3 som har rösträtt. Vi boende tillhör Culmen Plus
genom våra bostadsrättsföreningar
Det brukar vara ordförande i varje medlemsförening som är med på Culmen Plus stämma. (Självklart
kan ordförande överlåta sitt deltagande till någon annan i föreningen).
Förra årets stämma beslutade att avgiften får vara högst 450:-/person över 18 år. Styrelsen strävar
dock efter att hålla avgiften för de boende så låg som möjligt. Just nu 300:-/person.
Årets föreningsstämma hålls den 15 juni. Information från stämman i kommande NEWS.

Vem arbetar i styrelsen?

Culmen Plus har en styrelse som består av dina och mina grannar. De arbetar utan arvode och lägger
ner en hel del tid för att det ska bli trevligt och tryggt för oss alla.

Hur informeras du som boende?

För att informera er alla om vad vi har arbetat med i styrelsen har vi haft minst två Cafékvällar varje
termin. Undantag våren 2020. Där har du som boende möjlighet få information och delge oss alla
dina synpunkter.
Vi har även en hemsida som alltid uppdateras. Vi har Culmen News som kommer ut med en viss
oregelbundenhet och du som har FB kan vara med i vår slutna grupp.

Vad brukar hända i Culmen Plus?

Det finns en hel del aktiviteter som (under normala förhållanden) pågår varje vecka.
Vi har för vår trygghet ett anhörigregister. Vi har lärt oss hjärt-lung räddning.
Det finns en hjärtstartare i vardagsrummet och en i tvättstugan i Norrstacken. (Ej betalda av C+).
Om allt detta och mycket mer kan du läsa på vår hemsida www.culmenplus.se Har du frågor kan du
mejla till info@culmenplus.se eller kontakta någon i vår styrelse. Du hittar våra styrelsemedlemmar
på www.culmenplus.se/föreningsinfo
Mer info om vad som händer får du i kommande NEWS

