
 

Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. 

Medlemsbrev mars 2023 

Hej. Nu har vi en hel del nyheter att komma med. Från och med mars 2023 samlas vi i en mer 

centralt belägen möteslokal och vi inleder våra vinprovningar en timme senare en tidigare. Den 

första vinprovningen i den nya lokalen hålls tisdagen 21 mars. 

 

Cabernet Sauvignon tisdagen 21 mars 

Cabernet Sauvignon är en druva som odlas runt hela världen och 

som producerar väldigt olika typs viner. Vi bekantar oss med olika 

smaker och stilar under ledning av Johan Lindberg. 

Tid: tisdagen 21.3. kl. 19.30 

Plats: Luckan i Kyrkslätt, Köpcentret Kirsikka, Saloviusvägen 3, 

02400 Kyrkslätt (intill apoteket) 

Pris: 25 €  

Anmälan: holvi.com/shop/ksmshop/.  

Sista anmälningsdag är 12 mars! Kom ihåg att ta med dig 6 glas samt skopa! 

 

Ny möteslokal och ny inledningstid: Luckan i Kyrkslätt kl. 

19.30. 

Vi träffas i fortsättningen i Luckan i Kyrkslätt. 

Luckan är centralt belägen i Kyrkslätt, invid 

apoteket i Köpcentret Kirsikka (mittemot 

Citymarket och Bistro-O-Mat). Lokalen rymmer 

upp till 30 personer. Vi håller fast vid tisdag som 

vinprovningsdag, men inleder provningarna en 

timme senare än tidigare, kl. 19.30. Ingång till 

Luckan sker via ytterdörren utifrån. (Dörren till 

gången i köpcentret är låst). Dörren öppnas för 

oss kl. 19.15 då annan verksamhet avslutats. 



 

 

Hur tar du dig till Luckan? 

Avgiftsfri parkering finns på parkeringsplatsen utanför Luckan. Kom ihåg att använda 

parkeringsskiva! 

Till Luckan kommer du även med kollektivtrafik: 

Från Helsingfors: U-tåget kl. 18.42 är framme i Kyrkslätt kl. 19.23. Alternativt buss 192V kl. 18.35 

från Kampen via Drumsö och Västerleden, framme vid motorvägsavtaget i Kyrkslätt kl. 19.08.  

Från Mattby, Iso Omena: buss 173Z kl. 19.03, framme i Kyrkslätt kl. 19.29.  

Från Obbnäs: buss 173Z via Kantvik kl. 19.00, framme i Kyrkslätt kl. 19.27. 

Från Sjundeå: Y-tåget kl. 18.24, framme i Kyrkslätt kl. 18.32 (tid för aperitiv på Bistro-O-Mat t.ex.). 

Promenadtid till Luckan från Kyrkslätts buss-/tågstation ca 3 minuter, från Kyrkslätts motorvägsavtag 

ca 7 minuter. 

(tidtabellerna gäller våren 2023, ändringar möjliga) 
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