ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Välkomna tillbaks efter sommaren. En sommar som har bjudit på allt i väderväg, sol,
regn, blåst, värme och kyla.
Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaruppehållet.
En prioriterad aktivitet är att se över kostnaderna. Vi ska återigen se vad förhandling
med Hemfosa kan göra, speciellt mot bakgrund att det sannolikt bara blir två
bostadsföreningar som medlemmar i Culmenplus.
Vi diskuterade igenom reglerna för uthyrning av gästlägenheten och kommer att
ändra priserna. Information kommer att finnas på hemsidan och i pärmen i Loungen.
Festkommitten kommer inom kort att inbjuda till några events.
Våra stående aktiviteter som boule, kortspel mm fortsätter som vanligt. Målarkursen
kommer att återupptas om intresse finns.
Vi ska prata med Nils Grill om att ändra tiden för After Work till den gamla tiden
1700.
Vi diskuterade en rad idéer som besök till konstmuseum, Arsenalen, stadsvandring
mm. Planerat är ett besök till Västerås flygmuseum där det finns möjlighet att flyga i
simulator. Hjälp med dator och med att ansluta sig till Facebook planeras också.
Vi uppmanar personer som har idéer att också ta initialivet till att förverkliga dessa.
Erfarenheten är att om någon tar ledningen så är det lätt att få frivilliga att hjälpa till.
Annonsering kan göras på vår Hemsida (info@culmenplus.se) och lokal bokas i
pärmarna i Loungen.
Vi provar också att samlas för föredrag och diskussioner. Vi alla har ju något att
berätta från våra liv, upplevelser och erfarenheter. Vi inleder med två föredrag om
hjärnan och vi kommer också att få höra ett föredrag om miljön och därefter en
diskussion. Världen planerar för den största klimatkonferensen i december i Paris
och det kan vara bra att veta mer inför denna händelse.
Styrelsen kommer att ha nästa möte den 14 oktober och frågor och kommentarer ni
har kan lämnas till någon av styrelsemedlemmarna eller till info@culmenplus.se .
Halvar

