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Julbord Eklundshof, Uppsala 

lördag den 5 dec 2020, kl. 14.00 

 

 

Ingen lär ha missat hela världens pandemi Covid-19 som har satt stopp för alla våra 
aktiviteter under året. Efter alla råd vi har fått av Hälsomyndigheten planerar vi att träffas 
runt årets julbord. Vi har varit väldigt noga med att hitta en restaurang som följer alla 
rekommendationer hur gästerna ska hanteras men det är minst lika viktigt att du som gäst 
följer restriktionerna med renlighet och avstånd. Dessutom stannar du hemma om du 
känner dig sjuk. 

Tyvärr har vi ingen gemensam transport till Uppsala utan alla får ta sig dit på egen hand, 
allt efter rekommendationer. Vi har inte heller någon övrig aktivitet i år vilket vi i normalfallet 
har. 

Anmälan: Senast den 3 nov med betalning till plusgiro: 45 44 73 - 0.  

Kostnad för medlem: vuxen 250:-, barn upp till 15 år 50:-.  
Anmälan är bindande efter att inbetalningen har kommit NjNM tillhanda. Efteranmälning 
kan göras i mån av plats. 
Om du får förhinder/blir sjuk finns viss möjlighet att avboka julbordet utan kostnad före 20 nov. V.v och 
meddela oss då snarast. 

Medlemskap tillkommer för icke medlemmar: Vuxen 225:-, barn upp tom 18 år 50:-. 
Ange den nya medlemmens namn och adress på inbetalningen och förtydliga gärna med 
telefonsamtal till ordförande Elisabet Palmér Kock eller e-post till 
norramalardalen@njurforbundet.se  

 

Du som inte har anmält din e-postadress: Fick du detta brev i din brevlåda? Då saknar 
vi din e-postadress. V.v och skicka den till norramalardalen@njurforbundet.se.  

Viktigt: Vi är i stort behov av fler personer till vår styrelse. Kontakta någon i styrelsen om 
du är intresserad. 

 
Frågor besvaras av 

Mojgan Kashi                tel. 070-725 85 86 

Carl-Hentic Grenholm    tel. 070-658 32 50 

 

Eller e-post norramalardalen@njurforbundet.se 
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Eklundshof, Uppsala, julbord kl. 14.00 

Eklundshovsvägen 7, Uppsala  

 

 

 
 

Njut av traditionella smaker och årets överraskningar i vår vackra miljö.  

På Eklundshof i Uppsala inleds julbordet med servering av egenkryddad glögg på 
gårdsplanen runt mysiga öppna eldar. Julbordet står uppdukat i båda våra matsalar, 
Mässen och Markan, där du och ditt sällskap möts av ett magnifikt julbord med många av 
de klassiska julbordsrätterna. 

All julmat görs från grunden på Eklundshof eller hos våra lokala leverantörer som vi valt 
med stor omsorg.  

Ovanstående är ett utdrag från https://www.eklundshof.se/festlokal-uppsala/julbord-uppsala/ där du 

kan läsa mer om Eklundshof. 
 
 

Allt deltagande sker på egen risk! 
Välkomna! 

https://www.eklundshof.se/festlokal-uppsala/julbord-uppsala/

