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Først vil Strømmen Helse- og Velferdssentral v/styret takke for den støtte som vi
tidligere har fatt. Denne støtten har gjort oss i stand til å gjøre flere ting for
pensjonister og foreninger som vi ellers ikke hadde hatt økonomi til.

Til høringsnotatet om forslag til endring i pengespilloven vil vi bemerke at
Strømmen helse- og velferdssentral mener det er svært viktig at den nåværende
ordning med tilskudd fra bingo til vår forening opprettholdes.
Vi vil derfor be om at bingoentreprenørene fortsatt må fa inntekter fra
automatene, slik at de kan fordele ut til foreningene til deres arbeid.

Inntektene fra bingo er det viktigste inntektsgrunnlaget vi Strømmen helse- og
velferdssentral har, og dette gjør oss i stand til å gjennomføre en rekke
aktiviteter for pensjonister og ikke minst kan støtte det lokale foreningsliv — noe
som er et stort behov.

Vår forening har idag en rekke aktivieter til glede for mer enn 100 pensjonister
fra nærmiljøet. Her er det mange som ellers ville bli sittende uten noe tilbud.
Det arrangeres bl.a. "Stikk innom" hver uke. Her er det servering, sang, musikk
og lettere gymnastikk.

Vi aktiviserer pensjonister i vår arbeidsstue 2 ganger i uka. Her lages masse fint
til utlodning og julemesse.

Vi har sangkafe en gang i måneden med sang, skrøner og servering.

Vi arrangerer turer for de som deltar i arrangementene og for alle som hjelper til
med servering, underholdning osv.



Alt som blir gjort er frivillig, og følgelig uten noen form for godtgjørelser.

En stor del av våre inntekter går til støtte for lag og foreninger i nærmiljøet:

Steinsliping for pensjonister — en form for arbeidstrening i regi av
Frivillighetssentralen.

"Sagelvas Venner" til prosjektet montering av oppgangssag. Prosjektet er et
samarbeid med kommunen og etter flere år med forberedelser og innsamling av
penger er den nå ferdig og blir åpnet i slutten av september.
Sagbruk var opprinnelsen til Strømmen, og denne sagen blir et kulturminne
beregnet for demonstrasjon for skoler, foreninger og andre.

Vi har videre støttet "Trevarn's Venner. Arbeidet omfatter fullstendig
rehabilitering av tidligere møtelokaler som dessverre på grunn av økonomi har
fullstenig forfalt. Her pågår en innsamlingsaksjon for å skaffe penger til
istandsettingen. Lokalene er bereget til bruk for lag og foreninger.

Videre har vi gitt støtte til Strømmen I.f. — spesielt øremerket ungdomsarbeid og
vi har støttet vårt skolekorps som hele tiden trenger penger til uniformer og
instrumenter. En rekke andre viktige funksjoner er også støttet. Ting som er
viktig for eldre i området.

Tilslutt vil vi i styret for Strømmen Helse- og Velferdssentral be om at den
eksisterende ordning med støtte opprettholdes slik at vi kan drive et meningsfylt
arbeid for alle som vi vet setter pris på det.

Strømmen 7. september 2009.
Med hilsen
Strømmen helse- og velferdssentral
Rita Kamhaug


