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VECKOBREV FÖR TIDEN 15 – 21 APRIL 
 

VAD HÄNDER NU? 

Som alla säkert vet avslutades två veckoaktiviteter förra veckan. Både för 

rouletten och Trivselträffen var det sista gången för denna vår. Båda 

återkommer förstås när vi öppnar i höst.  

Vi använder oss av svensk almanacka vilket betyder att vi kommer att hålla 

stängt på klubben den 19 april som är långfredagen och den 22 april som är 

annandagen.  

Det återstår 2 veckor av denna säsong. Vi fortsätter förstås med boule. 

Beträffande rock´n rollgympan vet jag inte säkert.  

Förra veckan skickade jag med 2 bilagor som rör elavtal som Anders Rydh har 

förhandlat fram. Det verkar som om många inte kunnat öppna dessa bilagor. 

Jag har lagt märke till att de var skrivna i word och har man inte office-

programmet går dessa inte att öppna. Jag har gjort om bilagorna till pdf-format 

som alla ska kunna se. Bifogar dokumenten i detta utskick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubben håller öppet fram till 

den 25/4.  

Denna dag, den 25/4, har vi 

städdag. Allt ska rensas ut 

inför sommaren.  

Planen är att efter avslutad 

städning bjuds det på lunch. 

Vad det blir beror på vad som 

finns kvar i frysarna.  

Vi hoppas förstås på att 

många ställer upp och hjälper 

till.  

HÄNDER I APRIL 
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Veckoplanering för 15 - 21 april 

 

Måndag  
15/4 

Värdar: Lennart och Birgitta S 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Tisdag 
16/4 

Värdar: Lennart och Karin 
Det finns paj att köpa  
 

Onsdag 
17/4 

Värdar: Lennart och Anna-Lena 
Det serveras våfflor med sylt och grädde.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.15 Rock´n Roll-gympa med Carol. (inte säker på att denna blir av) 

Torsdag 
18/4 
 

Värdar: Leif och Karin 
 

Fredag 
19/4 

LÅNGFREDAG. Klubben är stängd       
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

  
  

 


