


Middag och shuffleboard

Dag: Skärtorsdagen 6 April

Tid: 

Mat: 18:00-20:00

Shuffleboard: 20:00-20:55

Plats: Strandgatan 2

Kostnad mat. ca 200:- 

(betalas av dig på plats)

Kostnad shuffleboard: 50:- 

(faktureras i efterhand)

Onsdag kvällsverksamhet

Dag: Onsdagar

Tid: 17:30-20:30

Plats: Apotekaregatan 13 C, våning 5

Telefon:

Välkommen till vår öppna 
kvällsverksamhet på onsdagar! Hit 
kan du komma och fika, spela pingis, 
spela spel och shuffleboard/curling 
samt pyssla. Vissa onsdagar gör vi 
något lite extra roligt.

29 Mars 19:30-20:30 Trubadurkväll 
med Mattias Beltramo

19 April 18:00-19:00 Pizza på stan 
(Betalas av deltagaren på plats) 

Anmälan till “pizza på stan” görs till 
Personal senast onsdagen innan. 

Extra aktiviteter som händer 
Mars/April

Anmälan

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e30efd019545


Dag: Fredag 31 mars
Tid: 16:00-19:00

Plats: Studieförbundets 
lokaler
Kostnad: 250:-
Adress: Vasavägen 5
Info: Vi gör påskpyssel, lär 
oss om påskens traditioner, 
lagar och äter en enkel 
påskbuffé tillsammans.
Anmälan: 
cecilia.beltramo@sv.se
www.sv.se/ostergotland

Dag: Lördagen 1 April
Tid: 13:00-14:30

Plats: Medborgarskolans 
atelje
Adress: Teknikringen 7
Info: Vi skapar inför påsken. 
Det vi skapat får chans att 
vara med i en utställning 
efteråt. 
Anmälan: 
Samah, 010-1575408
www.medborgarskolan.se

Påskkul hosVuxenskolan

Påskpyssel hos

medborgarskolan

mailto:cecilia.beltramo@sv.se


Dag: Lördag 29 April

Tid: 09:00 - 15:00

Plats: Sviestad motorstadio

Adress: Fordonsvägen

Inträde: 17 och yngre gratis övriga 

100:- (faktureras i efterhand)

Ta med dig fickpengar 

(kontanter eller swish)

Kostnad mat. ca 200:-

Kostnad gokart: ca 200:-

Sista anmälningsdag: 20 April

Följ med på en racingdag i 
samarbete med STEC RACING! 

Vi tittar på bilar och race, du som 
vill har även chans att åka med ett 
varv på banan i en riktigt racerbil!

Hjälm lånas på plats. Bilarna körs 
av säkra förare som har förmåga 
att köra bilen på ett snabb och 
säkert sätt.

Minderåriga tar med förälder eller 
intyg från förälder om medåkning.

Anmälan

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=919e009e9ae6


Dag: Lördag 8 April

Tid: 14:00-15:00

Plats: Fightcenter

Adress: Nygatan 52

Kostnad: Gratis

Begränsat antal platser, anmälan till: 

heroes.in.sweden@gmail.com

Info: Vi filmar på fight center. 

Inspelning av musikvideo som 

presenteras på kulturdagarna. MTU 

Mediagymnasiet filmar och redigerar.

Kom gärna ombytt i träningskläder

Heroes in sweden bjuder in 
till en musikvideoinspelning 

i samarbete med Fight 
Center och MTU 
Mediagymnasiet.



Dag: Onsdagar

Tid: 17:00 - 18:30

Start: 26 April (om planen tillåter)

Var: Lingvallen

Kostnad: 800:-

Adress: Norgegatan 4

I slutet av April är det dags att 
starta upp årets fotboll i 
samarbete med LBK 
Gottfridsberg. Alla är välkomna 
att komma och prova på!
Anmäl dig via länk för att prova 
på eller köra hela säsongen!

Anmälan

Anmäl dig senast den 
20 April

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=fcdb1de56e0b

