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Hoppas att ni alla haft en skön Jul- och Nyårshelg och kan se fram emot ännu en intressant 

studietermin med oss på Senioruniversitetet Västerås i våra nya lokaler på Växhuset.  

 

Omedelbart efter höstterminens slut var vi några stycken som genomförde vår flytt till Växhuset, se 

vår nya adress på Programkatalogens baksida. Vår kanslipersonal har mycket förtjänstfullt städat 

och packat allt som skulle flyttas till våra nya lokaler. Gunnar Hilding, Sylvi Larhed och 

undertecknad ledde själva flytten med hjälp av en flyttfirma, så att vi slapp att slita så hårt. 

Kansliets personal har därefter packat upp våra tillhörigheter. Lennarth Jäder och Gunnar Holmdahl 

har med hjälp av övriga i IT-gruppen säkerställt att vi åter är uppkopplade. Gunnar Hilding och jag 

har med hjälp av Växhusets vaktmästeri ordnat att all annan utrustning kommit på plats. Karin 

Sollenborn har klarat av våra betalningar så att föreningen nu kan börja om på nytt, år 2018. För 

föreningens del kan jag nu se att vi nu har de allra bästa förutsättningarna för vår fortsatta 

verksamhet. 

 

I detta sammanhang vill jag passa på att tacka Växhusets personal som ställt upp och hjälpt oss med 

alla praktikaliteter och hjälpt oss att komma på plats. Kansliet öppnar i sina nya lokaler den 8 

januari och vi genomför årets första styrelsemöte samma dag på samma plats. Cirkelledarna är 

kallade till möte den 23 januari så att även de får bekanta sig med våra nya lokaler innan vi startar 

upp vårens cirklar. 

 

Med detta brev får ni besked om vilka cirklar ni kommit med på. Tyvärr har vi varit tvungna att 

ställa in ett antal cirklar som haft för få sökande. Ni som tyvärr inte har kommit med på någon 

cirkel är välkomna att kontakta kansliet för att efterhöra om det finns någon cirkel som inte är fylld 

och där ni givetvis är välkomna att ”hoppa in”. Alla uppmanas att betala in såväl medlemsavgift 

som avgiften till de cirklar ni kommit med på senast den 25 januari för att våra kalkyler skall hålla 

inför starten på det nya studieåret.  

 

I Växhuset finns ett café som också erbjuder lunch. Som medlemmar erbjuds vi  subventionerade 

priser med 10 % genom att sätta in pengar på ett plastkort som enbart kan användas i caféterian. 

Genom vårt medlemskap kommer vi också få information om andra aktiviteter som genomförs av 

övriga föreningar i Växhuset. Vi hoppas att detta kan leda till ett positivt utbyte med andra 

föreningar med verksamhet på Väsxhuset. 

 

Under våren genomförs sex stycken föreläsningar i ”våra gamla lokaler” på Kyrbacksgården. Det är 

vår förhoppning att kunna genomföra tolv föreläsningar under hösten i ”våra nya lokaler” på 

Växhuset. 

 

Väl mött till vårens aktiviteter 

 

Kent Edberg 

Vice Ordförande 
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