
Bostadsrättsföreningen Kuratorn  

inbjuder till aktiviteter våren 2023 

En av bostadsrättsföreningens målsättningar är att alla som bor här ska trivas och kanske lära känna en del grannar och 

kunna göra aktiviteter som är trevliga. 

Föreningen har en fritidskommitte som har till uppgift att ordna aktiviteter i föreningens namn och på annat sätt bidra 

till en god boendemiljö. 

Vårens program är sammanställt. Men om ni har synpunkter och önskemål om aktiviteter, så blir vi bara glada att få ta 

del av dem. 

Ring eller sms:a till: Karin Jansson, sammankallande i fritidskommitten. 070-664 60 54 

 

Jan        Nu närmar det sig….. 

Inom kort tar vi gymmet i hus 48 i anspråk! Förhoppningsvis redan i januari! Håll utkik på affischer och på hemsidan! 

 

11/2      Vi löser Melodikrysset tillsammans 11 februari kl 10 (nyhet) 

Vi träffas i kvarterslokalen fikar och löser Melodikrysset tillsammans, Vi hoppas på att vi blir flera i olika åldrar och med 

olika musiksmak. 

 

15/2      Brädspel 15 februari kl 18.30 

Vi provar på lite nyare brädspel, typ ”Ticket to Ride”, ”Dixit”,”King of Tokyo” och ”Azul”.   Du får gärna ta med egna spel. 

 

21/2      Fettisdagsfika 21 februari kl 18-19 

Vi bjuder på semmelfika på fettisdag 

 

 4/3      Vi löser Melodikrysset tillsammans 4 mars kl 10 

Vi träffas i kvarterslokalen fikar och löser Melodikrysset tillsammans, Är vi fler och kanske lite olika åldrar så är det 

säkert en fördel.   

 

11/3      Alla bjuds på grillad korv vid grillplatsen  11 mars kl 15-16 

Vi gör som i fjol träffas ute och hoppas på någorlunda väder 

 

18/3     Alla bjuds på grillad korv vid grillplatsen  18 mars kl 15-16 

Vi gör som i fjol träffas ute och hoppas på någorlunda väder 

 

25/3     Våffelfika 25 mars kl 15-16 

Vi bjuder på våfflor med sylt och grädde på våffeldagen. 

 

15/4     Pitepalt 15 april kl 18 

Vi bjuder på pitepalt både till de som vet att de gillar det och till dem som aldrig har prövat men vill. Ev kan några få vara 

med vid tillverkningen också. Både vanlig (med kött) och flatpalt serveras. 

 

Maj        Städdag i maj 

Som vanligt blir det städdag i maj. Tidpunkt bestäms tillsammans med HSB längre fram. 

 

Juni      Mellan hägg och syren 

I början på juni går vi på upptäcksfärd på vår egen gård tillsammans med Eva Henriksson som berättar om växter och 

svarar på nyfikna frågor. Kanske finns det förslag på spännande utveckling av vår trädgård? Fika är självklar ingrediens! 

 

 

Vi kommer att sätta upp affischer i höghusen och i kvarterslokalen  

och också ge samma information på hemsidan  

– www.kuratorn.se - inför varje aktivitet. 

Boka in i almanackan! 

 

Mvh Fritidskommitten 


