Ordföranden har ordet.
Hej vänner.
Vi lämnar ett år bakom oss där mycket diskuterats kring ord som Culmen Plus ”likvidation”
och ”konkurs”. Detta har sugit mycket tid och kraft ur styrelsen men tack vare många andra
ideella krafter har verksamheten inom Culmen Plus blommat främst under ledordet
”GEMENSKAP”
Styrelsens planering för framtiden har fortgått genom samtal i första hand med Hemfosa om
hyreskontraktet. Samtalen som har letts av Raymond, Hans och vår jurist har resulterat i att
vi fått löfte om att för detta år få en hyresbonus på 100.000 kr. Styrelsen har beslutat att
föreslå Culmen Plus föreningsstämma att när vi sett detta förverkligat, d.v.s. från Hemfosa
fått hyresavin för kvartal 3, skall bonusen komma de boende tillgodo genom att vi sänker
avgifterna till 300 kr per boende och månad under perioden aug-dec. Om vi lyckas i de
fortsatta samtalen med Hemfosa hoppas vi att vi kanske även under 2017 skall kunna ha en
lägre avgift än den nuvarande. Men det är naturligtvis inget vi idag kan lova. Dessutom har vi
ett löfte om avskrivning av lånet från Culmen AB för inredning och möblemang vilket kommer
att förbättra Culmen Plus ekonomi. Vi vill se att löftet införlivas innan vi så att säga räknar
hem pengarna.
Det väsentligaste är dock att vi inte gör något från vår sida som omkullkastar dessa löften.
Styrelsens övergripande plan är därför att driva CULMEN PLUS vidare i nuvarande form och
att i samförstånd med Hemfosa och Culmen AB försöka hitta en bra lösning för framtiden då
det gäller hyreskostnader och lokaler. Under alla förhållanden kommer vi att jobba med den
inriktningen att utveckla och fullfölja CULMEN PLUS-visionen med en förening som är för de
boendes bästa.
Annars har de gemensamma aktiviteterna ökat och allt oftare blir det ”fullsatt” Härom veckan
hade vi dansk afton i Vardagsrummet. Tyvärr var platserna begränsade och det blev snabbt
fullbokat. Vi hör många nöjda röster efter den trevliga kvällen och vi får fundera över hur vi
kan ordna fler platser nästa gång vi har en tillställning i Vardagsrummet.
Alla våra veckoaktiviteter rullar på som vanligt. Intresset är stort men det finns alltid plats för
nya deltagare. Om du är intresserad hittar du kontaktpersonen för de olika aktiviteterna på
vår hemsida. Vi har också kommit igång med vårens utflykter. Förra veckan besökte vi
Strängnäs Tekniska Museum för andra gången. En upplevelse, bara 2 kvarter bort, som
verkligen kan rekommenderas. Där finns massor med intressanta prylar av olika slag, mest
50- och 60-tal.
Nu står flera utflykter på programmet och vi samåker i bilar vilket innebär att alla kan följa
med och komma ut även om man inte kör själv. Håll ögonen öppna. Vi annonserar
utflykterna i NEWS.
I övrigt kommer det att hända en del de kommande månaderna. Vi planerar att göra ett nytt
försök med lunch eller tidig middag i Vardagsrummet en gång i veckan i samarbete med
Elsas Kantin. Vi börjar med en intresseförfrågan innan vi bestämmer oss för att starta. Sen
hoppas vi på flera intressanta föredrag m.m. Vi har också fått in idéer från Framtidsgruppen
som vi i styrelsen kommer att utvärdera vidare.
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