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+ Riksforbundet
HiärtLung
Sigtuna-Upplands Våsby

Coronapandemin fortsätter. Atta dettagare ingår i riskgrupp för Covid 1g.
lakttag därför sforsfa försiktigltet. Håll avstånd oclt tvätta händerna ofta.
Vi vill att samtliga deltagare ska ha sfcirsta möjliga vaccindos för att undvika smitta.
Om du känner dig krasslig, eller nytigen har träffat "riskpersonef' ska du stanna hemma.

Aktiviteter i upptands väsby VÅREN zozg
HANTVERKSGRUPPEN
Gruppen är öppen tör alla medtemmar. Träffas varannan tisdag kl 13.00 i FRV:s lokal på
Drabantgatan 41 A. Det tredje blå huset söder om Väsby centrum. Gruppen fikar, stickar,
virkar, tillverkar saker till foreningen julmarknad och svarar för foreningens loppis 2g maj.

Tisdaqar kl. 13. 00: 7 gånger = 2812,713, 21t9, 414, 1Bt4,2tS och 16ts

cAFErnÄrrAR OBS! Deltagaravgift 30 k/gång/medtem
Om vädret tillåter håller vi till utomhus vid grillplatsen i Blå parken söder om Väsby centrum.
Vid dåligt väder flyttar vi inomhus till Hantverksgruppens lokal (se ovan). Cafeträffarna är
Öppna fÖr alla medlemmar. För att kunna anpassa mängden förtäring vill vi att de som deltar
anmäler sig senast fredagen före träffdatum till 070-61 2 59 66 eller o7o-21272 ag.

a arkl. 13.00: 6 gånger = 1413, 2813, 1114,2514, g15 och zgts

LOPPIS SöttDAG 28 MAJ KL 11-15
Om pandemiläget tillåter kommer foreningen att arrangera en loppis i FRV-lokalen,
(Hantverksgruppens !okal), Drabantgatan 41 A. Tredje blå huset söder om Väsby centrum.

Personer som vill skänka loppisprylar (ej möbler eller stora saker) är välkomna att lämna sina
bidrag fredag 26 maj kl 13-15 i FRv-lokalen. Det går även bra att ta med bidrag vid loppisens
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Aktiviteter i Märsta VAREN ZOZ}
MpTloNscRuPP STTTGYMPA
Lokal : Spegelsalen, Stockholmsväge n 25, Märsta. Deltagaravgift 200 krt person/våren
Anmälan till motionsledaren Kerstin Lidman, O7O-447 36 85, 0g-5g1 116 ST

Fredasar kl 9-11: 17 gånger med start 2an. sista =1gts. (Ej tångfredagTt4).

RiksfÖrbundet Hjärtlung Sigtuna-Upplands Väsby, clo Tommy Eriksson, Blå gatan 30,
lgh 1701,194 33 Upplands Väsby, mobil 070-61 2 59 66, meii tqerZ0lg@g!-rlai!,csm.
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