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       Mötesplatsen 
April 

Mötesplatsen är öppet måndag-fredag kl. 9.00–15.30 , om inget annat anges

 

V. 14 

Måndag 1 april 

9.30 Golf 

10.00 Styrketräning, vi tränar vid olika stationer 

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

13.00-15.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

14.00 Silltallrik med PRO och underhållning av 

Trio kontrast. OBS! Endast föranmälda! 

Tisdag 2 april 

9.30 Golf 

9.30 Promenad. Det finns två grupper, en grupp 

går lite snabbare och en grupp går en kortare 

sträcka och långsammare.  

13.30 Handarbetskafé 

13.30 Bokcirkel, högläsning 

Kl. 16.30 Kurs i MediYoga.  

Endast föranmälda! 

Onsdag 3 april 

9.30 Gymnastik 

10.30 Qi gong 

13.00-14.30 Det finns nyponsoppa med biskvier 

och grädde i kaféet! 

13.15 Trivselträff med förskolebarnen.  

14.00 Pro-kören övar. Kom och sjung med oss! 

14.00 Engelska 

Torsdag 4 april 

9.00-11.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

11.00 Balansträning 

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

14.00 Korsordsträff 

 

 

Fredag 5 april 

10.00 Sittande gymnastik 

13.00 Bingo 

Lördag 6 april 

10.00-14.00 Fiskeloppis 

 

V. 15 

Måndag 8 april 

9.30 Golf 

10.00 Styrketräning, vi tränar vid olika stationer 

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

13.00-15.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

13.30 Allsång med Vestarna. 

Entré inkl. fika 50 kr. 

Tisdag 9 april 

9.30 Golf 

9.30 Promenad. Det finns två grupper, en grupp 

går lite snabbare och en grupp går en kortare 

sträcka och långsammare.  

13.30 Handarbetskafé 

13.30 Bokcirkel, högläsning 

Kl. 16.30 Kurs i MediYoga.  

Endast föranmälda! 

Onsdag 10 april 

9.30 Gymnastik 

10.30 Qi gong 

13.15 Trivselträff med förskolebarnen.  

Vi påskpysslar! 

14.00 Pro-kören övar. Kom och sjung med oss! 

14.00 Engelska 
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Torsdag 11 april 

9.00-11.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

11.00 Balansträning 

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

12.30-15.00 Klädförsäljning av Jerrys 

14.00 Korsordsträff 

Fredag 12 april 

10.00 Sittande gymnastik 

13.00 Bingo 

Lördag 13 april 

14.00 Vi spelar kort 

 

V. 16 

Måndag 15 april 

9.30 Golf 

10.00 Styrketräning, vi tränar vid olika stationer 

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

13.00-15.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

13.00 Vi ser på film Den tatuerade änkan. 

”Ester lever i ett mindre lyckat äktenskap där 

hon förväntas sköta arbete och hem samt vara 

en god mormor och farmor. Men när en kvinnlig 

släkting, faster Agnes, går bort förändras allt. 

Agnes bortgång ger Ester nya förutsättningar 

och blir en impuls för henne att leva ut sina 

drömmar.” Fri entré! 

Tisdag 16 april 

9.30 Golf 

9.30 Promenad. Det finns två grupper, en grupp 

går lite snabbare och en grupp går en kortare 

sträcka och långsammare.  

13.30 Handarbetskafé 

13.30 Bokcirkel, högläsning 

14.00 Lennart spelar ”Minnenas melodier” i 

kaféet. Fri entré! 

 

 

 

Onsdag 17 april 

Påsklunch och pyssel med förskolan.  

Mer info. affischeras! Föranmälan! 

14.00 Pro-kören övar. Kom och sjung med oss! 

Torsdag 18 april 

Kaféet & mötesplatsen stänger kl. 12.00 

9.00-11.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

 

 

 

 

 

 

 

V. 17 

Tisdag 23 april 

9.30 Golf 

9.30 Promenad. Det finns två grupper, en grupp 

går lite snabbare och en grupp går en kortare 

sträcka och långsammare.  

13.30 Handarbetskafé 

13.30 Bokcirkel, högläsning 

Kl. 16.30 Kurs i MediYoga.  

Endast föranmälda! 

Onsdag 24 april 

9.30 Gymnastik till DVD-skiva 

12.00-13.00 LP-Kafé med biblioteket.  

I kaféet finns det lunchsmörgåsar. 

13.15-14.30 Återförsäljare Monica Forsberg 

kommer med Forever Living Aloe Vera 

produkter för försäljning.  

13.15 Trivselträff med förskolebarnen 

14.00 Pro-kören övar. Kom och sjung med oss! 

15.00-17.00 Talboks drop-in på biblioteket 
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Torsdag 25 april 

9.00-11.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

11.00 Balansträning  

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

13.30 Föreläsning av Västerås stads 

Inkluderingsteam. ”Vi vill skapa dialog runt 

kultur, tradition och religionsfrågor och vad det 

kan innebära i mötet mellan människor i 

vardagen. Genom ökad kunskap skapar vi 

större förståelse för varandra och ett bättre 

bemötande. Vi strävar efter ett interkulturellt 

förhållningssätt där mångfald berikar.” 

Fri entré! 

14.00 Korsordsträff 

Fredag 26 april 

10.00 Sittande gymnastik 

13.00 Bingo 

Lördag 27 april 

14.00 Vi spelar kort 

Söndag 28 april 

13.00-15.00 Söndagskafé som arrangeras av 

mötesplatsen och PRO Skiljebo.  

Med musikunderhållning av Jazz på vinden. 

Entré inkl. fika 50 kr. 

 

V. 18 

Måndag 29 april 

9.30 Golf 

10.00 Styrketräning, vi tränar vid olika stationer 

12.30 Konstcirkel i förskolans ateljé 

13.00-15.00 Teknikkafé. Ola hjälper dig med din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 30 april 

9.30 Promenad. Det finns två grupper, en grupp 

går lite snabbare och en grupp går en kortare 

sträcka och långsammare.  

11.30 Korvgrillning på förskolans gård.  

Vi sjunger vårsånger tillsammans.  

Korv & bröd 10 kr. 

13.30 Handarbetskafé 

13.30 Bokcirkel, högläsning 

18.00 Valborgsfirande på torget med bl.a. 

Västerås kvartettsångare, Jonny Fagerman, 

eldkorgar, lotteri, korvgrillning och öppet kafé. 

Mer info. affischeras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ GÅNG! 

8 maj kl. 14.00. Österrundan. 

Skiljebo, Resmilan & Malmabergs 

mötesplats erbjuder suverän 

underhållning på Malmabergs 

mötesplats.  

Bob, Hank and Joe. ”Vinnare av 

Country-SM 2018- en trio från 

Sundsvall som spelar nyskrivna låtar i 

old-time country & western & 

bluegrass- stil.” Biljetter säljs i 

mötesplatsens kafé, 70 kr inkl. fika.  

15 maj kl. 14.00 Sinfoniettan på 

Malmabergs mötesplats. 

21 maj. Shoppingtur med lunch på 

Månsols och shopping i Sala.  

 

Finns det intresse av att starta en 

studiecirkel? 

”Minnesalbum” 

Har du dina minnen kvar, vi minns 

tillsammans! 

Anmäl intresse till Anna på 

mötesplatsen. 
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DETALJPLAN FÖR VÄSTERÅS 3:28 M.FL. I SKILJEBO  

Inbjudan till Samråd  

Västerås 3:28 m.fl., Skiljebo, Västerås  

Representanter från Västerås stad kommer att vara på plats Skiljebobiblioteket och 
Hjärtpunkt Skiljebo för att ge er möjlighet att ställa frågor om detaljplanen. Vi kommer 
även finnas på plats på Skiljebo centrum där vi delar ut denna folder.  

• Onsdag 3 april kl 17:00-19:00. Representanter finns på Skiljebobiblioteket. Kom förbi, 
titta på förslaget och ställ frågor. Vi visar planhandlingar och en fysisk modell.  

 

• Onsdag 10 april kl 18:00-19:30 Ett informationsmöte på Hjärtpunkt Skiljebo kommer 
att äga rum. Mötet inleds med en kortare presentation av planförslaget och 
planprocessen. Därefter har du möjlighet att titta närmare på förslaget i olika 
stationer och ställa frågor till stadens representanter.  

 

• Onsdag 17 april kl 17:00-19:00  

Representanter finns på Skiljebobiblioteket. Kom förbi, titta på förslaget och ställ 
frågor. Vi visar planhandlingar och en fysisk modell.  

 

Alla är välkomna! 
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