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Är datumet då allt händer!
Hockey!

Vi inleder med att visa mötet mellan Västerås – Hv71 med matchstart 15:00, efter matchen har vi paus i ca
30 minuter. Baren är öppen och här finns möjlighet att köpa korv och något att dricka.
Årsmöte!

Efter hockeyn kommer vi att ha vårt årsmöte mellan 18-19. Så för Er som vill så är det bara att komma
bort/stanna kvar och ventilera lite tankar och idéer.
Melodifestivalen – Deltävling 4

Sista deltävlingen i melodifestivalen börjar 20:00 så då rullar vi ner projektorduken igen för att följa Anna
Bergendahl, Lillasyster, Maline Christin, Tenori, Medina, Angelino och Klara Hammarström göra upp om
de sista platserna till finalen.

Hela familjen är välkommen till Villan

Blåkulla - Valborg
I år ser det ljusare ut för våra aktiviteter så vi hoppas på att kunna fira både påsken och valborgsmässoafton
på Jöransäng. Vi följer utvecklingen av pandemin och anpassar oss efter den.

Jöransäng
Tyvärr har ju inte vädret gett oss chansen till att ha så mycket is…än, knappa två veckor hittills denna vinter,
men skulle det bli ett ordentligt väderomslag så står vi beredda med slangen!
Som Ni kanske sett så har nu kommunen fått upp lite belysning i lekparken, vi har länge legat på om detta då
vi tycker att det varit alldeles för mörkt kring lekparken, framför allt på vinterhalvåret.
Statusen på vårt nya konstgräs är att vi nu har klart med den ekonomiska biten och kommer ha ett möte med
leverantören av konstgräset för att sätta ett datum för bytet. I samband med bytet av konstgräset kommer vi
att arrangera en fixardag för att uppdatera planen med nya nät med mera
Mer info kommer.
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