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Månadsbrev Nya och Gamla Kyrkvägen April 2017

Nu står vi inför Påsken och våren fortsätter sitt intåg med stormsteg. Vi har under April fått ha ett antal
fina varma dagar då vi passat på att få ut våra fina utemöbler och för att sitta och njuta av ljuset nu
återvänt på riktigt!
Våra månadsbrev kommer dels att finnas på vår hemsida och även att finnas att hämta bredvid
restaurangen på Gamla Kyrkvägen och vid entrén på Nya Kyrkvägen.
Aktiviteter
Vid Påsk hade vi besök av förskolebarn från Skogsstjärnan som sjöng fina sånger och hade målat
teckningar som alla åskådare fick. Vi har även haft sittjympa och bingo samt annan musikunderhållning
och bakning under månaden.

Facebooksida
Vi vill ännu en gång slå ett slag för att vår mötesplats har en fin sida på Facebook där de aktivt lägger ut
information om vad som händer och vilka aktiviteter som pågår. Sök ut Mötesplats Skogslid och gilla
sidan så får ni tillgång till ytterligare en inblick i vår verksamhet.
Privata medel
Från och med nu är det Anna Johansson Thunebro som har hand om insättningar och annan hantering av
privata medel. Anna finns här i stor utsträckning på vardagarna, men för att vara på den säkra sidan är det
alltid bra att kontakta henne och komma överens om en tid.
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Ändrade tider på vårt låssystem
Som vi tidigare informerat om så har vi ändrat på låstiderna för vårt elektroniska låssystem. Och Vi har
fått till oss att det är svårt att komma in som besökare. Vi tar till oss detta och pratar om det i våra
grupper. Dock hoppas vi på förståelse och vi beklagar det faktum att vi behöver ta till dessa åtgärder. Vi
vill även påminna om att det till varje hyresgäst finns taggar att kvittera ut för att på så sätt kunna komma
in och ut även då fastigheten är låst.
Det finns många ingångar till Gamla Kyrkvägen 6 och alla dörrar kommer att låsas kl 16.15 förutom
huvudentrén vid biblioteket som kommer att hålla öppet till kl. 19.00 må-to och fre till kl. 18.00 då
biblioteket stänger. Helgdagar kommer även denna dörr att stänga kl 16.15.

Semesterrekrytering
Vi håller som bäst på med semesterrekrytering och vi har i år lyckan att det är ett flertal av våra fina
semestervikarier som återkommer till oss i år. Dock är det ju ett par nya vikariers om kommer att vara hos
oss i sommar och de håller som bäst på att skolas in och gå bredvid nu. Så om du är hos oss på besök kan
det alltså hända att du får träffa någon av dem.

Nya sedlar
Tänk på att det i sommar blir ett antal sedlar som slutar att gälla som bestlningsmedel. Datumet för detta
är den 30 juni 2017. Vi har ett antal gamla sedlar i privata medel och vi försöker använda dessa när det är
något inköp som ska göras. Fortfarande är det ändå så att vi ibland får in gamla sedlar och det är synd om
dessa blir obrukbara!
Ris och Ros
Tveka inte att använda möjligheten att lämna ris och ros i form av Synpunkter och klagomål. Vi tycker att
det är mycket viktigt att få in de synpunkter som finns för att kunna utveckla vår verksamhet. Det går bra
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att kontakta oss enhetschefer för ett samtal eller ett möte. Det finns även möjlighet att skicka in
synpunkter och klagomål via folder, eller lägga foldern i brevlådor som sitter vid restaurangen på Gamla
Kyrkvägen och vid entrén på Nya Kyrkvägen. Du hittar även synpunktshantering via Borås Stads
hemsida.

Enhetschef Helene Krans, 033-35 87 90 helene2.krans@boras.se
Samordnare Anna Johansson Thunebro, 033-35 82 43 anna.johansson.thunebro@boras.se

