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Kom och besök oss under helgen 13 & 14 
Oktober! 
I år har vi nämligen mängder av NYHETER 
att dela med oss av från många av våra 
leverantörer, både stora som små, nya som 
gamla.

Här kommer du även att få en chans att 
träffa alla oss på Prodib, Leverantörer och
Kollegor!

Och varför inte passa på att gå på kost-
nadsfria kurser! Under Öppet Hus anordnar 
vi flera kurser varje dag med olika inrikt-
ningar, som t ex. Nyckelletning, Manuella 
Nyckelmaskiner, Silca Bilnyckelprogram-
mering för att nämna några. Ett utförligt 
program med anmälan kommer att skickas 
ut inom kort, så håll utkik så du inte missar 
något.

Och vi vill ju inte att du ska gå här och vara 
hungrig, så smörj kråset i Benino´s Bar, 
där diverse Italienska läckerheter serveras, 
givetvis kostnadsfritt!

Vi ses!

PLATS: Prodib AB Montörgatan 16, Eskilstuna
DATUM: Lördag 13 & Söndag 14 Oktober 
TID: Lördag kl. 09-17 & Söndag kl.10-15
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Under Öppet 
Hus kan du fynda 
produkter och 
nyckelämnen till 
priser du annars 
bara kan drömma 
om! 
Men bara under 
helgen 13 & 14 
Oktober, så boka 
in i din alma-
nacka redan nu!

Passa på att 
träffa alla oss 
på Prodib, våra 
leverantörer från 
när och fjärran 
eller bara mingla 
bland kollegor i 
branschen! Och 
blir du hungrig 
äter du gratis i 
Benino´s Bar!

All kunskap är lätt 
att bära, så bär 
hem mängder 
under Öppet Hus! 
Vi kommer att ha 
ett flertal kuser 
varje dag, med 
olika inriktningar, 
så passa på att 
lära dig något 
nytt, det kostar 
bara din tid, inget 
mer!

Välkommen!Välkommen!
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Förslag på boende:

· ELITE STADSHOTELLET ·
www.eskilstuna.nu/bo

016-540 23 00

· CLARION COLLECTION 
HOTEL BOLINDER MUNKTELL ·

www.eskilstuna.nu/bo
016-16 78 00

· COMFORT HOTEL ·
www.eskilstuna.nu/bo

016-17 78 00

· BEST WESTERN PLAZA ·
www.eskilstuna.nu/bo

016-15 00 00

· FIRST HOTEL CITY ESKILSTUNA ·
www.eskilstuna.nu/bo

016-10 88 50

· LILLA HOTELLET ·
 www.eskilstuna.nu/bo

016- 51 05 40

· HOTELL TUNA PARK ·
www.eskilstuna.nu/bo

016- 200 69 69

Övriga boenden som vandrarhem och B&B 
kan du läsa mer om och boka på 

www.eskilstuna.nu/bo

Vad har Eskilstuna att erbjuda, förutom 
Öppet Hus?

Rademachersmedjorna är dels ett 
museum i Eskilstuna, dels smedjor i 
verksamhet. De är uppkallade efter 
Reinhold Rademacher, som var 
grundare av Eskilstunas smidesin-
dustri. Promenera runt i området 
och lär dig mer om hur det kunde 
vara att leva i en smidesmanufaktur 
i Eskilstuna i slutet av 1600-talet. 
Utställningen är tillgänglig dygnet 

runt, året om, utomhus i Rademachersmedjorna. Den bygger på ny forsk-
ning och är producerad av Eskilstuna stadsmuseum.

Eskilstuna Stadsmuseum bedriver 
en bred och varierad verksamhet 
med tyngdpunkt på industrihis-
toria. Till museet hör Faktoriet, 
Rademachersmedjorna, Lagers-
bergs säteri, Sörmlandsgården 
och Vapentekniska samlingarna i 
Eskilstuna.

Just nu visas bland annat: 
* Guldkorn - fotografier under 100 år 
* Laddat - om vapen tillverkade i Eskilstuna
* Mekanisk verkstad
* Se Eskilstuna
* Ångmaskinhallen
* Värjor, Sablar & huggare
* Slottet som försvann

Eller varför inte spela lite minigolf, 
boule eller bordtennis i Munktel-
larenan mitt i Eskilstuna om du vill 
aktivera dig eller din familj lite. 

Och vill du bara dominera över dina  kollegor 
eller din familj i bowling, går det att göra mitt i 
centrala Eskilstuna på Eskilstuna Bowlingcenter. 
Här kan du också äta en god bit mat.

Eskilstuna Bowlingcenter · Rademachergatan 7 · www.eskilstunabowling.se

Munktellbadet · Holger Lundmarks plats 4 · www.munktellbadet.se

Ta dig ett bad i nya äventyrsbadet 
Munktellbadet som ligger vägg 
i vägg med Munktellarenan. Här 
hittar du något för hela familjen, 
allt från klättervägg, hinderbana till 
stillsam relax i solrummet! 
Helt klart värt ett besök!

Munktellarenan · Verkstadsgatan 5 · 016-710 23 14

Eskilstuna Stadsmuseum · Faktorigatan 4B · 016-710 23 75


