Vad händer på ReTuna?

Vår och höst 2019
Alltid på ReTuna

Här ser du vad som händer på ReTuna
under vår och höst 2019.
Event kan tillkomma
och ändringar kan ske,
följ oss på F
 acebook
för att hänga med i allt
som händer under året.
26 februari
Bokrea
Evas Bokhörna sorterar ut de bästa
böckerna att fynda för en billig penning!
6 april
Klädbytardag
Ta med dig schyssta plagg som du själv inte
längre vill ha, men som någon annan kan
ha glädje av. För varje inlämnat plagg får
du en biljett att handla ett nytt plagg för.
11 april
Cykelmekardag
Våren står för dörren och det är snart dags
att ta ut cykeln efter vintern. Ta hit din cykel
så hjälper Rebyukes cykelreparatörer att se
över bromsar, växlar, smörjer kedjor och andra
enklare justeringar.
15 april
Stora formateringsdagen
re:Compute-IT hjälper dig att formatera om
din dator och installera t.ex. Windows, driv
rutiner, webbläsare samt fritt antivirus helt
utan kostnad! Vill du ha hjälp med backup,
uppgradering eller reparation av din dator?
Vi hjälper dig! Pris från 198 kr.
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6 maj
Mobil- och Surfplattedagen
Vi hjälper dig att återställa och uppdatera din
mobil eller surfplatta helt utan kostnad.
Vill du ha hjälp med backup eller reparation
av din enhet kan vi även hjälpa till med det
från 198 kr. Välkommen in med din mobil
eller surplatta!
5 juni
Världsmiljödagen
Eskilstuna kommun i samarbete med
Eskilstuna folkhögskola och Studiefrämjandet bjuder på en fullmatad dag med
massa spännande klimatsmarta aktiviteter
och samtal.
31 augusti
ReTunadag och leksaksbytardag
Fina erbjudanden i butikerna, gratis guidningar bakom kulisserna och spännande
tävlingar. Dessutom förvandlas konferenslokalen till världens smartaste leksakbutik
för en dag! Tag med max fem fräscha, hela
och kompletta leksaker, spel eller pussel
att byta till fem nya (begagnade). I entrén
till leksaksbutiken byter du in dina leksaker till biljetter som du använder att handla nya (begagnade) för.
23 november
Klädbytardag
Ta med dig schyssta plagg som du själv inte
längre vill ha, men som någon annan kan
ha glädje av. För varje inlämnat plagg får
du en biljett att handla ett nytt plagg för.
15 december
ReDesign Julmarknad
Alternativ julmarknad. Här har du möjlighet att hitta unika, klimatsmarta och fina
klappar att lägga under granen till nära
och kära. Hållbar shopping i unik miljö –
konsumera smart och var med och rädda
jorden!
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En måndag i månaden:
specialpriser i alla butiker
7 januari
4 februari
4 mars
1 april
6 maj
3 juni
1 juli
5 augusti
2 september
7 oktober
4 november
2 december

Bakom kulisserna på ReTuna
varje Crazy Monday
Anmäl deltagande till: info@retuna.se

ReTurslöjd med Recycle Design
Onsdagar kl 16-19
Arrangeras av Hemslöjdsföreningen i
Sörmland i samarbete med Eskilstuna
folkhögskola. Deltagandet är gratis, ingen
anmälan eller förkunskaper krävs.
Välkommen!
6 februari		
13 februari
20 februari
27 februari
6 mars		
13 mars		
20 mars		
27 mars		
3 april		
10 april		

Nita och stansa i läder
Limma porslin
Sy och fyll slipsar
Marmorera papper
Sy anteckningshäfte
Laga kläder
Enkel mosaik
Knyppla med metalltråd
Reparera stol
Sy i vaxduk
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