Skallbergets mötesplats
Karlfeldtsgatan 20, 722 22 Västerås. Telefon 021-39 02 72
Öppettider måndag – fredag kl.09:00 – 16:00

Förvaltning.
721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se

Mötesplatsens veckoprogram
Måndag
Kl. 13:00 Boule
Tisdag
Kl. 14:00 Gymnastik till musik
Onsdag
Kl. 13:30 Varierande aktivitet*/ Bingo /Önskemusik
Torsdag
Kl. 9:30–10:30 Golf med PRO
Kl. 13:30 Piano-Torsdag
Fredag
Kl. 13:00 Boule
OBS! Förändringar i programmet kan förekomma, se veckoblad på
mötesplatsen eller ring.
*Varierande aktiviteter = Kan vara allt ifrån bingo, tävlingar, lekar,
resor, underhållning, stilla aktiviteter. Detta blir mer specifikt i
veckoprogramet som sitter på anslagstavlan i servicehuset.

Övriga aktiviteter
Ons. 26 kl.14:00 Kyrkans sångstund
Ons. 26 kl.15:00 Våffeldagen i cafédelen
Bingo i restaurangen
4 Ons. kl.13:30
18 Ons. kl.13:30
Underhållning
Fre. 13 kl.14:00 Johan B ”Häng med på dans”
Piano-Torsdag
5 Tors. kl.13:30
12 Tors. kl.13:30
19 Tors. kl.13:30
26 Tors. kl.13:30
Nagelstylisterna & Frisör v.14 och v.16
Måndag – fredag kl.10 – 15 Stylisterna
Tisdag, torsdag och fredag kl.10 – 15 Frisören

Information
Aktiviteter
Det kostar ingenting att delta i aktiviteterna och
någon föranmälan behövs inte.
Undantag är angivet i programmet*.
Vi har även boule-bana (inne och ute), darttavlor,
pingisbord, snickeri, vävstuga mm.
Mötesplatsens programpunkter är öppna för alla.

Delaktighet
Hos oss är du självklart välkommen att delta i våra
aktiviteter. Du avgör alltså själv i vilken grad du vill
delta i aktiviteterna eftersom vi är alla olika och
deltar efter eget intresse och förmåga.

Samverkan
Delar av programmet på mötesplatsen sker i
samverkan med följande samverkanspartners:
ABF
Hahrska Gymnasiet
Mötesplatserna i Västerås Stad
PRO Pyramiden
Kultur i Stadsdelarna
Villaägarföreningen
Västerås Strokeförening
Västerås Industrihistoriska förening
m.fl.

Vill du starta någonting på
mötesplatsen som intresserar
dig?
Du är välkommen med dina
idéer och förslag! Kom ihåg att
inga idéer är för stora eller för
små. Vi skapar möjligheterna
tillsammans!
Välkommen att besöka och
kontakta mötesplatsen för mer
information

Telefon direkt: 021-39 02 72
Telefon reception: 021-39 27 20
Telefon växel: 021-39 00 00
Besöksadress: Karlfeldtsgatan 20
www.vasteras.se

