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Vi kommer att ha slutstädning den 25 april. Det blir sista dagen vi har 
öppet innan sommaren. Alla ni som är kvar är välkomna att hjälpa till att 
tömma kylar, frysar och städa av lokalen ordentligt. Vi öppnar igen den 
1/10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite smått och gott från veckan som gått 

 

 

Veckobrev 9 – 15 april 

 

Händer i april 
 
 
Den 10/4 har vi säsongens sista 

medlemsmöte. Då kommer bl.a. 
Åsa Petterson och berättar om 
utbudet av lägenheter och lite 
kring detta. Sedan får vi också 
besök av SolEyes som berättar 
om ögonundersökningar och 
vilka tjänster de kan erbjuda. 

 
 
 

Förra veckan avslutades med PÅSKFESTEN. Det blev också den sista 
månadsfesten för denna säsong. Vi hade Lars och Christer (Luleå Brothers) 
som spelade dansmusik. Innan dansen hjälpte de till med snapsvisor bl.a. 
Det bjöds på en liten påsktallrik till förrätt och lax i citronsås med ”pommes 
duchesse” till huvudrätt. Efter maten var det dags för lotteriförsäljning och 
sedan efterrätt som bestod av maränger med grädde och jordgubbar. Sen 
blev det dans!!! 
 
 
 

 
På annandag påsk hade vi Strandparty. Då vädret visade sig från en rätt bra 
sida lockade det många att komma till stranden. En trevlig tradition som 
säkert kommer tillbaka nästa säsong.  
 
På fredag är det åter dags för roulett. B-A håller som vanligt i utropet av 
numren och även i roliga historier. Korv blir det i pausen.  
 
På lördag den 7/4 är det Trivselträff och V75. Det blir den sista trivselträffen 
för denna säsong. Det kommer att serveras matjessill, potatis, gräddfil med 
gräslök samt någon efterrätt. 
Kl. 16.20 börjar hästarna springa. Som alltid hoppas vi på VINST!
 
På söndag kl. 10.00 blir det skrivarkurs med Maud Bjarnelind.  

Innevarande vecka 
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Veckans värdar 

Måndag 9/4  Göran och Anna 
- Kl. 12.30  Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Ingen Yoga då Evita är upptagen 

Tisdag 10/4 
Värdar: Anssi och Lena 
Lena serverar ”taximackan” 

- Kl. 15.15 Medlemsmöte med bl.a presentation av nya företagsmedlemmar. 

Onsdag: 11/4 
Värdar: Lennart och Karin 
Karin serverar våfflor med sylt och grädde.  

- Rock´n Roll-gympan slut för säsongen. Kommer tillbaka till hösten.  
 

Fredag: 13/4  
Värdar: Lennart och Elisabeth Lj 
Elisabeth gör skaldjurssmörgås 

- Kl. 12.30  Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- Kl. 16.00  Roulett. Korv i Pausen 

Torsdag:  12/4 
Värdar: Tommy B, Ewa B och Karin 
Det serveras ärtsoppa och pannkakor 

- Målarkursen slut för säsongen, fortsätter i höst 


