VIKA-BLADET
Nr 3; 2020

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 5 mars

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i mars: Janet Gustafsson, 20447, 070-3537667
Annika Böhlin, 20338, 070-6472544

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vikabladet utkommer första torsdagen i varje
Bygdegårdsinformation

Medlemmar lånar stolar & bord av gamla mod. gratis, ring Anna, tel 070 2382057, och boka!

månad. Vill du ha något med i nästa Vikablad?
Lämna manus senast den 26 mars till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 2 april.

I marginalen... Ingen snöflinga i en lavin känner sig ansvarig.

Friedrich Nietzsche

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Årsmöte IF Vikapojkarna
måndag 9 mars kl. 19
i bygdegården
KALLELSE ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA
för Nya Sturedsvägens
samfällighetsförening
Plats: Vika bygdegård
Datum: Torsdagen den 26 mars
2020
Tid: Kl. 18.30
Ärenden enl. stadgar.
Stämmohandlingar finns hos
ordföranden Lars Wikström.
Styrelsen

Ingelas
Kock & Catering

Årsmöte
torsdag 19 mars kl. 18:30
Vika Bygdegårdsförening
håller ordinarie årsmöte.
Ärenden enl. stadgar.
Bygdegården bjuder på fika!
Alla hälsas välkomna!
VIKA BYALAG kallar till
årsmöte torsdagen den 12
mars klockan 18.30
i hembygdsgården
Allvarsvägen 8.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, byalaget bjuder
på lätt förtäring.
Alla hälsas välkomna
Styrelsen

Jag skulle vilja nå ut till folk i BYARNA
med mitt erbjudande om att köpa

MATLÅDOR!

Det börjar jag med nu eftersom kommunen
slutar serva äldre med matlådor den 30/4.

Sponsra gärna

renoveringen av
bygdegårdens kök
med 50, 100, 500 kronor
eller valfri summa!
Man får vara anonym.
Alla bidrag mottages tacksamt.
Renoveringen: Byte av spisar och
fläktar sker efter Vasaloppets
förläggning.
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Systugan 17:00-20:00
16/3 och 30/3

Nytt om
Livsmedelsbutiken:
Genomgång av
arrendeavtalet pågår!

Angel-VM
lördag 28 mars
på Vika-viken

Borde det inte finnas några stycken i byn som skulle behöva färdiglagad
mat i portionslådor att värma? Underlättar vardagen för alla, både äldre,
unga, barnfamiljer & jobbpendlare.
Ny meny kommer varje vecka, varierad husmanskost och även goda
sallader.
Vi erbjuder nu Er att beställa/abonnera på matlådor, som vi levererar en
gång/vecka. Vi skickar då ut en meny 3 veckor innan, där ni beställer vad
ni vill ha. Priset för matlådan är 75 kr/st.
Utkörningsavgift är 395 kr/mån. (abonnemang)
(man binder inte upp sig, utan kan prova ett tag och sluta när man vill)
Alt: Vill du inte ha abonnemang kan du själv komma och handla
frysta/färska lådor hos oss.
Vi debiterar med faktura 1 gång/mån. Bet.villkor 10 dagar netto.
(Även Swish och kontant går bra)
Ex: för 1 månads trygghet med mat & service 1595 kr (räknat på 4
lådor/vecka)
Men man väljer helt själv hur många lådor man vill ha i veckan.

Vi söker hus eller gård att köpa!
Hör gärna av er till oss om ni vill
sälja:
Mattias Stiko: 072 225 84 31
Lisa Clason: 073 058 10 91

För mera information:
Mobil Ingela: 076-797 10 93. Mejl: ingela@ingelascatering.com
Hemsida: www.ingelascatering.com

Kommande: Kakbuffé 26 april
Hög tid att kolla på Era recept!

Kom ihåg!
Årets medlemsavgift till Vika
bygdegård. 100:- familj /
50:- enskild medlem.
Betalas på bankgiro 5403-6025.
eller. Swish 123 599 26 07.
(Se även bladets baksida!)

