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VECKOBREV FÖR TIDEN 8 – 14 APRIL 
 

VAD HÄNDER NU? 

Det som återstår denna vecka är: 

Rysk Roulett  

På fredag den 5/3 kl. 16.00. blir det rysk roulett. Detta blir sista gången 

för i vår. Kom och spela, allt ska bort. Det blir förstås korv i pausen.  

Trivselträff 

på lördag den 6/4.  Kl. 14.00 öppnar vi för den sista trivselträffen med 

V75-spel för denna säsong. Som vanligt den sista lördagen blir det 

matjessill med potatis, gräddfil, gräslök och allt annat som hör en sådan 

måltid till. Till efterrätt blir det vaniljdrömmar med jordgubbar. 

Hästarna börjar springa kl. 16.20 som vanligt. Fram till kl 15.45 kan 

man köpa andelar.  

De vanliga aktiviteterna fortsätter förstås. Utom då målarkursen som 

avslutades förra torsdagen.  

För övrigt har vi lite information om en ny elleverantör. Anders Rydh, 

vår ordförande, har förhandlat om ett avtal med Escandinavia de 

Electricidad.  

Bifogar fullständig information.  

Jag kommer även att skicka den separat utanför veckobrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 – 14 april 

 

Måndag  
8/4 

Värdar: Göran och Anna 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Tisdag 
9/4 

Värdar: Hans och Lotta 
Det finns olika pajer att köpa. Dels köttfärspaj men även broccoli, tomat och 
fetaostpaj.  

 
Onsdag 
10/4 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med sylt och grädde, även taximacka kan beställas.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.15 Rock´n Roll-gympa med Carol.  

Torsdag 
11/4 
 

Värdar: Leif och Birgitta S 
 

Fredag 
12/4 

Värdar: Lennart och Elisabeth Lj 
       -      12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
        

  
  

 


