
BoMer på Kullavägen!
- Gemenskap, aktiviteter och bekvämlighet på dina egna villkor.

• Vi skapar naturliga mötesplatser - var aktiv på dina egna villkor. Omfattningen bestämmer du själv.

• Nya kontakter genom gemensamma intressen och aktiviteter – bli inspirerad och motiverad.

• Upplevelser tillsammans med andra betyder ofta både glädje och nya bekantskaper. I BoMer-klubben har 

du möjligheten att dela dina intressen med dina grannar men du får också fri tillgång till det gemensamma 

vardagsrummet.

Härliga mötesplatser både inne och ute
Gröna mötesplatser för en stund i solen eller för att grilla tillsammans. Upplev äkta fotbollsstämning 
tillsammans framför storbilds-TV. Njut av nybakat bröd på din balkong eller på den gemensamma 
uteplatsen. Laga god mat tillsammans och prova nya viner när du vill sätta guldkant på tillvaron. Följ 
med på en vandring i Kullaberg – ibland behöver man bara någon som tar initiativet. Upplev tryggheten 
av att lära känna dina grannar. Var aktiv på dina egna villkor. 

Gemenskap - Aktiviteter - Bekvämlighet



Ett medlemskap i Kullavägens BoMer-klubb innebär bland annat att medlemmarna har sin egen 
aktivitetsvärd. I samarbete med klubbens medlemmar planeras och genomförs olika aktiviteter och 
arrangemang under året. Det kan vara allt från chokladprovning i husets gemensamma vardags-
rum, till en vandringstur på Kullaberg.

Ett extra vardagsrum/festlokal 
Som klubbmedlem har du exklusiv tillgång till ett extra vardagsrum måndag-torsdag (övriga 
hyresgäster kan boka vardagsrummet/dygn på helger i mån av tillgänglighet). Här finns soffgrupp, 
storbilds-TV med Viasat, matbord och stolar för ca 30 personer. Kök med stort kylskåp, diskmaskin 
och porslin.

Här kan du se på fotboll tillsammans med andra, eller så vill du kanske ordna gemensamma 
filmkvällar. Kanske starta en filmklubb eller en bokklubb?

Du kanske vill ta en kopp te efter jobb och träffa och lära känna övriga medlemmar.

Studentfest, födelsedag? Som medlem kan du boka ett dygn/år utan kostnad i mån av tillgänglighet 
(icke-medlem betalar 750 kr/dygn).

Aktiviteter 
Det finns en aktivitetsvärd som tillsammans med er medlemmar ordnar gemensamma aktiviteter 
såsom vinprovning, studiebesök, vandringar och matlagning ca 1 gång per månad. Vissa av 
aktiviteterna är kostnadsfria och vissa är till självkostnadspris.

Ett medlemskap i Kullavägens BoMer-klubb kostar 100 kr i månaden.

Vill du veta mer?
Kontakta Kundservice på telefon 042 – 20 80 00 


