fran nutidens dunka-dunka.
Det blev ocksa mycket berom till Agneta och Britt-Marie som stod for hembakat till
kaffet.
Det var en trevlig och uppskattad traff, dar Lola hade
halsat valkommen och avslutningsvis framforde ett tack till
de

Loraagstran pa
Gastgivargarden
> Lordagen den 21 februari
hade Frustuna hembygdsforening lordags traff pa Gastgivargarden for ett 3o-tal Gnestabor som kommit for att fa en
stunds avkoppling och samvaro.
Britt-Marie Andersson kom
med sin cittra och med sin
mamma och de hjalptes at att
sjunga bade aldre och lite yngre visor. De berattade pa ett
mycket givande satt hur manniskorna bodde och framlevde
sina liv ute pa landsbygden och
visade aven en del persedlar
som anvandes av befolkningen
da.
Sa smakade det gott med
kaffe och det var lottdragning
som gladde nagra glada vinnare.
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[oHonsbingo
pa Femore
> Sondagen den 22 februari
deltog 89 personer i OK Masens motionsbingo pa Femore
i Oxelosund.
En treradersvinst vard 375
kroner, 26 tvaradersvinster
varda 25 kroner var samt en
extravinst delades ut pa de 534
brickor som saldes.

Vandring
vid Torpet
> Pa Frisksportarnas sondagsvandring vid Torpet den 22 februari deltog 131 personer i

kort andakt. Motet avsiutaaes
med samkvam.
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Ring Percy hred
0155-241320

Gott betyg for
i Nykoping
Omsorgen haller en hog
personal och service.
Det framgar av den
enkat som arligen
genomfbrs inom
alia aldreboenden i
Nykopings kommun, hemtjansten och
demensboendet. Undersokningarna har pagatt
sedan ar 2000 och betyget har varit gott under
alia ar. Hogsta betyg ar 5 och pa de fiesta
fragorna har man svarat 4 och uppat.

Pa fra:
mig tr
Vara i

T ex hamnar svaret pa fragan om "Personalen
respekterar mig" pa omkring 4,4 inom aldreboendet, 4,6 inom demensboendet och 4,7
inom hemtjansten.
bedomts vara den I
situationer kan reg
Ring Risklinjen - det kan radda liv! vissa nackdelar.
Tipsa om faror och risker i var
I andra korsningarj
omgivning, bade inom- och
Stockholmsvagei|
utomhus, samt farliga produkter.
vagen, galler strijj
Ring 020 - 93 oo oo.
Sadan regleringj
Hogerregeln eller
skyltas med vajri
vajningsplikt
med varningsta^
Manga manniskor ar osakra
man ska vaja fd
vilka vajningsregler som galler i vagen ar huvudj
Nykoping. Sarskilt har korsningen med huvudleds
Brandkarrsvagen - Gustavsbergs- Hogerregeln i
stigen diskuterats. I denna
Vajningsplikt i
korsning galler som i de fiesta
korsningar i kommunen hogerVuxenutbilj
regeln. Det betyder t ex att bilar Du som vill bj
fran cirkulationsplatsen mot
eller imorgon
Brandkarr skall lamna foretrade & yrkesvagle
for bilar som kommer ut fran
Besok ockd
Gustavsbergsstigen. Regeln har for utbud
valts for att den sammantaget
www.nykop

fran nutidens dunka-dunka.
Det blev ocksa mycket berom till Agneta och Britt-Marie som stod for hembakat till
kaffet.
Det var en trevlig och uppskattad traff., dar Lola hade
halsat valkommen och avslutningsvis framforde ett tack till
denjedverkaiide"

Lordagstraff pa
Gastgivargarden
> Lordagen den 21 februari
hade Frustuna hembygdsforening lordagstraff pa Gastgivargarden for ett 3o-tal Gnestabor som kommit for att fa en
stunds avkoppling och samvaro.
Britt-Marie Andersson kom
med sin cittra och med sin
mamma och de hjalptes at att
sjunga bade aldre och lite yngre visor. De berattade pa ett
mycket givande satt hur manniskorna bodde och framlevde
sina liv ute pa landsbygden och
visade aven en del persedlar
som anvandes av befolkningen
da.
Sa smakade det gott med
kaffe och det var lottdragning
som gladde nagra glada vinnare.
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> Sondagen den 22 februari
deltog 89 personer i OK Masons motionsbineo oa Femore

