Igelstorp
Här träffas vi på Sventorps skola, Stombergsvägen 2 i Igelstorp.
Måltiden serveras helgfria torsdagar klockan 12.30–14.00.
Anmälan
Du anmäler dig senast tisdag klockan 09.00 aktuell vecka.
En kontaktperson tar emot din anmälan på telefon 076- 84 77 589.
Vad ingår och vad kostar det?
Maten lagas i Sventorps skolkök.
Du får varmrätt, sallad, dryck, kaffe och kaka.
För detta betalar du 64 kronor, kontant betalning.
Du betalar din mat på Sventorps skola i samband med att du äter lunch.
Återbud
Eventuella återbud görs på telefon 076- 84 77 589, senast onsdag
förmiddag aktuell vecka.
Mer information
Vill du veta mer får du gärna kontakta personalen i köket på Sventorps
skola på telefon 0500-49 72 42.

Varmt välkommen!

Gemensamma måltider
- för Skövdes pensionärer
Sektor vård och omsorg, Sektor service
Sektor barn och utbildning

Du som är pensionär i Skövde är hjärtligt
välkommen till våra gemensamma måltider.
I Skultorp, Timmersdala och Igelstorp kan du äta
god mat i trevlig miljö. Samtidigt får du möjlighet att
träffa gamla och nya vänner.

Timmersdala
Här träffas vi på Timmersdalas skola, Skolgatan 1 i centrala
Timmersdala.
Måltiden serveras helgfria onsdagar klockan 12.30–14.00.
Anmälan
Du anmäler dig senast måndag aktuell vecka.
En måltidsvärdinna tar emot din anmälan måndagar
klockan 12.30-13.30 på telefon 0500-49 73 35.

Skultorp

Vad ingår och vad kostar det?

Här träffas vi på träffpunkten, Westersväg 4 i centrala Skultorp.
Måltiden serveras helgfria fredagar klockan 12.00–13.30.

dryck, kaffe och kaka.

Anmälan
Du anmäler dig senast torsdag klockan 14.00 aktuell vecka.
En måltidsvärdinna tar emot din anmälan på telefon 0500-49 87 77.
Vad ingår och vad kostar det?
Maten levereras från Vägkrogen i Skultorp. Du får varmrätt, sallad,
dryck, kaffe och kaka.
För detta betalar du 75 kronor, kontant betalning.
Återbud
Eventuella återbud görs på telefon 0500-49 87 77,
fredagar klockan 09.00 – 09.30.
Mer information
Vill du veta mer får du gärna kontakta personalen på
träffpunkten i Skultorp på telefon 0500-49 87 77.

Maten lagas i Timmersdalas skolkök. Du får varmrätt, sallad,
För detta betalar du 64 kronor, kontant betalning.
Återbud
Eventuella återbud görs på telefon 0500-49 73 35,
onsdagar klockan 08.00 – 09.00.
Mer information
Vill du veta mer får du gärna kontakta personalen på
träffpunkten i Timmersdala på telefon 0500-49 73 35.

