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EN MATBUTIK UTAN PERSONAL Kan det fungera?
De senaste åren har det kommit ny teknik för att driva matbutik utan personal. Det
finns ett flertal aktörer på marknaden med olika tekniska lösningar och koncept. Allt
från helägda klusterverksamheter till ett franchisetagande entreprenörslösningar
med möjlighet för tillsammansägda alternativ. Ett exempel på obemannad butik
hittar du på: www.auto-mat.nu
Vi vill undersöka intresset för att starta en obemannad butik i Medåker.
Är du intresserad, eller bara nyfiken, kom till Bygdegården den 15 maj kl. 19.00.
Då kommer Emil Atak från Coompanion Västmanland hit för information och
diskussion.
Fika serveras!
Om behov och intresse finns efter mötet, kan en studieresa anordnas till en sådan
butik inom Coompanions projekt ServiceLyftet, som delvis syftar till att hitta nya
digitala lösningar för lanthandeln i Västmanland.
Välkommen!
/ Framtid Medåker
Frågor – ring Janne 0733491124

MEDÅKERSBLADET
Utgiven av Framtid Medåker. Kommer ut ca sex gånger per år, oftare om det kommer in
mycket material. Manusstopp den 10:e varje jämn månad. Utgivning ca två veckor senare.
Material skickas till Jan Lindström, Dal Dalhem 235, 732 96 Arboga, tel. 0589-911 24.
Använd gärna e-post: bladet@medaker.se

MEDÅKERS IF
Välkomna till Medåkersloppet 2019 – Torsdagen den 30 maj
Parkuddens IP
Knatteloppet 2,5 km: start kl. 10.00. För- och efteranmälan: 60 kr.
6 km & 12 km: start kl. 11.00. Föranmälan: 150 kr. Efteranmälan: 250 kr.
Föranmälan görs senast 26 maj via race.se, länk finns på hemsidan www.medakersloppet.se.
Efteranmälan görs på tävlingsdagen, senast 60 minuter innan start, i Medåkers Bygdegård.
Nummerlappar hämtas ut på Medåkers Bygdegård senast 30 minuter innan start.
På Parkuddens IP finns tillgång till omklädningsrum och dusch för damer och herrar.
Kiosken är öppen med hamburgare, korv, fika, kaffe, glass m.m.
All information finns på www.medakersloppet.se. Följ oss gärna också på Facebook!
Övriga upplysningar: tävlingsledare Magnus Bohrlund, 076-94 73 500.
Fotboll på Parkudden i sommar!
Kiosken är öppen under matchdagarna, varmt välkomna.
Tider för hemmamatcher:
A-laget
Söndag 5 maj kl. 11.00: MIF – Gäddeholms IF
Söndag 19 maj kl. 11.00: MIF – Köpings IS
Söndag 26 maj kl. 11.00: MIF – Ekeby BK 1
Söndag 9 juni kl. 11.00: MIF – Kazakiska Kultur & IF
Pojkar 11-12 år
Söndag 5 maj kl. 14.30: MIF – AIF
Söndag 19 maj kl 14.30: MIF – VSK
Söndag 2 juni: MIF – IFK V
Söndag 9 juni: MIF – GIF
Träningstider för barn & ungdom: tisdagar och torsdagar kl. 18.00.
Gruppindelningar: 4-6 år, 7-10 år, 11-13 år.
Träningstider för A-lag: måndagar och onsdagar kl. 18.00.
Mountainbike
Start för mtb-träning, barn & ungdom: söndagen den 5 maj kl. 16.00.
För yngre barn är föräldramedverkan obligatorisk. Cyklar finns att låna (begränsat antal).
Kontakt: Magnus Bohrlund 076-94 73 500.
Medåkers IF Sommarfest 2019 + 90-årsfest!
Torsdagen den 6 juni firar vi in sommaren och passar också på att uppmärksamma att
föreningen fyller 90 år 2019! Sedvanlig brännboll och grillknytis för hela familjen. Drop-in från kl.
16.00. För komplett program, se hemsidan www.medakersif.se. Vid dåligt väder – se hemsidan
för status!

