Till medlemmarna i Vägkorsets vänner, maj 2020

Hej!
Här kommer lite information om läget i föreningen.
Eftersom de flesta av våra volontärer och gäster är 70+ eller tillhör en riskgrupp så stängde vi
Caféet i mitten av mars efter hälsomyndighetens rekommendationer. Ingen av oss förstod
just då hur utdraget det här skulle bli. I dagsläget är det svårt att veta när vi kan öppna upp
igen.
Detta gör bland annat att medlemsavgifterna har hamnat i skuggan av allt annat som
händer. Så detta är en vänlig påminnelse till dig som ännu inte har betalat in din
medlemsavgift att göra det. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är minst 10 kr och
uppåt finns det ingen gräns.
Kontouppgifter finns längst ner på sidan. Märk din inbetalning med ”Medlemsavgift”.
Under maj har vi planerat några aktiviteter, de flesta kommer att ske digitalt.
Fredag 29 maj kl. 10-13 kommer vi att sälja hembakade kakor, bröd med mera utanför
Vägkorset. Vi räknar med att alla som kommer är friska och håller avstånd.
Christer Falk kommer att spela in en film om Vägkorset som kommer att ligga på Facebook
och på hemsidor. Den kommer att innehålla lite musik, prat och klipp ifrån tidigare filmer
från Vägkorset. Det blir en hälsning till er alla nu när vi inte kan träffas IRL. I filmen kommer
det även att finnas med swishnummer och bankgironummer så att den som vill kan ge ett
ekonomiskt bidrag.
Vi planerar även att ha några digitala bokcirklar under våren och hoppas att ni vill vara med
på någon av dem. Vi återkommer med information lite längre fram.
Hyran
Det som hela tiden har varit en stor fråga för föreningen är att få ihop pengar till hyran. När
vi hade vårt årsmöte i mars så hade vi en god prognos för att finansiera hyran men nu är
läget ett annat. Vi har varit i kontakt med Tre kannor (som är vår hyresvärd) för att se om vi
kan få en hyressänkning under den tid som vi inte kan ha Café Vägkorset öppet eller om de
kan tänka sig att förkorta uppsägningstiden som är på 9 månader. De har svarat att de inte
kan tänka sig en hyressänkning och inte heller att förkorta uppsägningstiden. Det innebär att
vi kan hamna i ett läge där vi måste säga upp kontraktet eftersom vi inte vet när vi kan
öppna igen.
Det förslag som vi har fått av Tre kannor är att vi under stängningen betalar 10 000 kr i hyra
och att de lånar oss de 2 700 kronorna som fattas på hyran. Dessa pengar läggs sedan på
hyran när vi öppnar igen och det betyder att vi då får en hyra på 15 400 kr.
Så är läget just nu. Du får gärna höra av dig om du har tankar, idéer eller frågor via mejl eller
till Ing-Marie Johansson tel 073-08 04 303
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