Nytt o aktuellt
18 april 2017
På vår hemsida www.culmenplus.se finner du ofta mer detaljerad information
Anmälningar gör du på lista i Loungen eller på info@culmenplus.se om inget annat anges

OBS! Anmälan omgående = senast tisdag18 april.
Torsdag 20 april kl 18:00 - Reseberättelse i Vardagsrummet
Hör Karin o Leif Riiser berätta och visa bilder från sin tågresa från nord till syd i
Australien och lite andra exotiska resmål.
Vi bjuder på kaffe och Australiens nationaltårta - Pavlotårtan.
Överselö kyrka med guide, kaffe och konstutställning
Vi avreser 26 april från Norrstackens parkering kl 12:45 i bilar till Överselö kyrka
där vi får en guidning. Kyrkan är rikt utsmyckad med vackra kalkmålningar från
1400-talet och har många dyrbara och intressanta inventarier. Efter kyrkobesöket
är det eftermiddagskaffe i bygdegården och en utställning med konstverk av Uno
Stallarholm. Pris för kaffe med dopp 50 kr. Anmälan senast 23 april
Backsippor på Åsa gravfält, Stallarholmen
I år skall vi försöka pricka in när backsipporna är helt utslagna och planerar för en
gemensam utflykt när det är dags. Förra året gjorde vi besöket 22 april men var
då något tidigt ute. Anmäl dig (ej bindande) om du vill följa med. Vi kan lämpligen
kombinera med lunch i Stallarholmen.
Vi har spejare ute och kommer att hålla dig informerad om aktuell tidpunkt.
Vi räknar med avresa i bilar kl.11:00 och att höra av oss några dagar i förväg.
OBS! Det finns platser kvar till ”Den brända skogen” tisdag 9 maj
Johan Davidsson tar oss med till Bergslagen för att visa den ”brända skogen” Vi
besöker också ett sågverk med träförädling. Deltagarantalet är begränsat men det
finns fortfarande någon plats kvar. Vi samåker i egna bilar med avresa 9/5 kl.
08:00. Sista anmälningsdag 21/4. Anmälan endast på listan i Loungen
Boksnack 10 maj kl. 13:00
Onsdag 10 maj är det dags för nästa boksnack I Loungen
Utflykt till Sveriges VVS museum
Måndag 15 maj tar Frank Backman oss med till det nya VVS museet i Bromma
där vi får en guidad visning. Fri entré. Vi samåker i bilar från Norrstackens
parkering kl.10:00.
Nödutrymning och belysning i Vinkällaren och förråd/verkstad
En dörr är nu monterad mellan Vinkällare och Verkstad. Utrymning för de tre
lokalerna kan ske alternativt genom vinkällare mot trapphuset eller genom
verkstad/förråd mot källarkorridoren. Passagen från Vinkällaren mot verkstad
alternativt verkstad mot Vinkällaren får endast användas för nödutrymning
Nu finns det ingen strömbrytare för belysningen i verkstad/förråd utan ljuset
tänds automatiskt med rörelsedetektorer när du öppnar dörren från korridoren
och lyser i c:a 18 min. Om du då rör dig tänds den på nytt.
Grannsamverkan – ladda ned appen Trygve
På hemsidan kan du läsa om appen Trygve och hur den laddas ned. När du
laddat ned appen kan du också ansluta dig till de boendegrupper som bildats och
som heter Villa Culmen 1 respektive ”Norrstacken 3 Strängnäs.

