
Aktuellt vecka 5 
 
Måndag 27.01.  
  
9:00 Baka med Håkan 
11:00 Studiebesök från Medis  
13:30 Engelska  
 
  
Tisdag 28.01.  
13:00 Klubbhusmöte  
14:00 Tyska  
 
Onsdag 29.01.  
 
Öppet hus hela dagen!! 
Kvällsöppet med Lilian 
 
 
Torsdag 30.01.  
 
14:00 Klubbhusskola  
15:30 Musikgrupp 
 
Fredag 31.01.  
 
13:00 Veckans bästa  
14:45 Kreativ fredag  
 
 

 

Protokoll tisdag 21.01.2020  
 
 
 
Ärende 1: Om man köper matlåda, dagens lunch med 
sallad direkt efter lunch är priset 3 euro enligt tidigare 
beslut på KH -mötet fram till klockan 14.30? (5 minuter) 
Beslut: Man kan köpa dagens lunch till fullt pris (3 
euro) och får då sallad till. Om salladen är slut kan man 
köpa för 1,50 då det inte är en komplett måltid. Följande 
dag kan man köpa frysmat för 1,50 euro.  
 

Ärende 2: Stödmedlemmar, tacka alla samtidigt? 

Thanksgiving då har vi bjudit in stödmedlemmar, i 

verksamhetsberättelsen, sponsorer och sedan tacka alla 

som stött verksamheten? Tidigare hade vi i Pelarbla-

det. 
Beslut: Stödmedlemmar tackas genom att bli bjudna på 
thanksgiving lunch eller middag. Större bidrag publice-
ras i verksamhetsberättelsen. 
 

Ärende 3: Trivselundersökningen (20 minuter) 
Beslut: Kommentarerna från trivselundersökningen dis-
kuterades. Finns till påseende i café och som bilaga till 
protokollet. 
 
Ärende 4: Till kännedom 
Inte dela ut blommor utanför S-market av de blommor vi 
fått av dem. Kom ihåg att kolla att låst den sista som 
lämnar huset (3 minuter) 
 
Ärende 5: Sista onsdagen i mars, ändra datum på 
interna 10 års middagen. 
Beslut: Den interna middagen blir den 26 mars. 
 
Ärende 6: Program 17.3 10 års jubileum (15 minuter) 
Programmet för mingelkvällen diskuterades.  
 
Övriga ärenden Inga övriga ärenden presenterades 
  

 
 

 
 

Frukost och färsk dagstidning.  
Kaffe/gröt gratis tills kl 9.  

Smörgås 1 €. Välkommen!!! 
 

Morgonmötet börjar 8.30. 
Anmäl dig gärna senast 9:30  

till lunchen. 
Lunch Kl.12.00 

OBS: Ändringar kan ske i menyn.  
 
Lunchmeny 27.01– 31.01-2020 
 

 
Må: Grönsakssoppa 
Ti: Fiskgratäng 
Ons: Kyckling med curry-
sås 
Tors:Ugnsmakaroner 
Fre: Chili con carne 
 
Du som vill bidra med 
material till Pelarbladet  
kan lägga det i Pelarbla-
dets hyllfack!   



 

Bli stödmedlem eller ekonomisk 
bidragsgivare genom att göra en inbe-

talning till vårt konto. 
 

FI4055780420205255 
Andelsbanken för Åland 

Ålands Fountainhouse r.f. 
           Märk betalningen med stödmedlem 

 

 

Adress: Strandgatan 7,  

22100 Mariehamn 

Telefon: +358(018)22940,  

+358(0)457-3438570 

                Vecka 5 
       27.1-31.1.2020 
         Måndag - Torsdag 08:00-15:30 
         Onsdag 08:00 - 18:30  
         Fredag 08:00 - 14:45 
           

 
 
 
Pelaren Mössa med reflex 12 e 
Pelaren T-shirt 12 e 

 
 
Vi gratulerar på födelseda-
gen! 
 
Mats Eriksson, Gunilla H.  
Chris L. & Elin W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veckans tips :  
Lyssna på Pelarens Podd eller 
besök vår hemsida 
www.klubbhusetpelaren.ax 


