ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Ja nu går vi mot vintern. Kanske temperaturen är högre än den brukar men de kortare
dagarna är här det märks.
Föreningen Culmenplus har ju som ledord Trygghet, Gemenskap och Service.
Inom området Gemenskap har flera initiativ tagits.
Vi har middagar för ”hundralappen” på Nils Grill, vi har utnämnt en festkommitte som har
ordnat räkfest och som nu planerar för Glöggmingel.
Vi har haft bra föredragningar och fler kommer. Vi vet nu mer om hur hjärnan fungerar och
hur vi ska sköta den, vi vet mera om problem och lösningar av miljöproblem och vi har fått
djupare insikter om Romarriket. Härnäst får vi information om en känd konstnär.
Vi vill att fler ställer upp med föredragningar och diskussioner. Vi har alla en historia att
berätta och erfarenheter och synpunkter som vi kan dela med oss av. Fredagar före After
Walk är ju en bra tid att inleda helgen med nya tankar.
Inom området Trygghet har vi tagit initiativet till ett register om anhöriga. Det kan vara tryggt
att veta vem som ska kontaktas om något skulle inträffa. Anmälan har annonserats på News
och är helt frivillig.
Vi har lämnat ett förslag till läkarcentralen för en ökad service, t.ex att bli kallad en gång per
år för provtagningar och hälsoråd. Vi får se vad dom svarar.
Vi har haft ett möte med alla som hyr lokaler i Tomasgården för att utröna vad vi kan göra för
att hindra att obehöriga vistas där.
Vi har pratat om typ ”allsång i vardagsrummet” men behöver någon som kan leda och någon
som kan spela pianot.
När det gäller Service så får väl vår Butler Hasse snart ta fram hinkar med sand för att
eliminera halkan.
När det gäller att påverka våra kostnader så har ny kontakt tagits med Hemfosa angående
hyror och vi väntar på deras svar.
Styrelsen tar gärna emot era synpunkter och nya idéer.
/ Halvar Johansson

