
 

Program  våren  2017  
 

Välkommen att anmäla dig till vårens aktiviteter: 

0525-209 33 eller  na-bohuslan@neuroforbundet.se 
 

 

Schack – tisdagar 10.30 – 13.00  
Vi fortsätter att spela schack på tisdagar i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7 

i Tanumshede. Vi spelar nu tillsammans med PRO Tanum.  

Ingen anmälan.   Fika 20 kr. 

 

 

MS-träff - torsdag 9 mars kl 17.00  

Vi träffas i föreningslokalen på Prästgårdsvägen 7, Tanumshede och 

pratar, fikar och har trevligt. 

Anmälan till Irene Andersson tel. 0737-16 49 16. 

 

 

Årsmöte i Tanums församlingshem – lördag 18 mars kl. 14.00  

Kommunalråd Liselotte Fröjd leder årsmötesförhandlingarna och informerar om 

aktuella frågor i kommunen. (Adress: Kvillevägen 4, Tanumshede) 

Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe. Lotterier. 

Anmälan senast 10 mars. 

 

 

Medlemsträff i föreningslokalen – fredag 31 mars kl. 12.00 – 15.00 

Epp Torberntsson från Kompassrosen kommer och visar hur man gör vackra 

blomgrupper och blomarrangemang. Utlottning av blomarrangemang. 

Anmälan senast 24 mars. Pris 50 kr inkl. fika och lott. 

 

 

”Leva & Fungera” mässa – onsdag 5 april 
Följ med till ”Leva & Fungera” på Svenska mässan i Göteborg.  

Det är en intressant mässa, där man kan titta på många olika hjälpmedel och nya 

produkter för personer med funktionsnedsättning. 

Avresa kl. 9.00 från Bygdegårdsplan, Tanumshede. Hemresa ca kl. 15.00. 

Anmälan senast 28 mars. Pris: 200 kr för resa och inträdesbiljett. 

 

 

Vänd! 

 

mailto:na-bohuslan@neuroforbundet.se


 
 

Öppet hus i föreningslokalen – fredag 28 april kl. 13.00 – 16.00 

Välkommen att träffa några av oss som jobbar i styrelsen. Den nya och den 

avgående ordföranden bjuder på ”hemlagat” och kanske lite underhållning. 

Anmäl er senast 24 april, så maten räcker.                     Varmt välkommen! 

 

 

Resa till Göksäter – onsdag 10 maj 

Följ med på en shopping- och vårtur! Vi åker först till Göksäter, där var och en 

kan köpa kaffe och handla i Göksäters stora affär. Middagen äter vi på 

hemvägen på Restaurang Stallgården i närheten av Rotviksbro. 

Avresa från Bygdegårdsplan, Tanumshede kl. 9.00. Åter i Tanumshede ca 17.30. 

Anmälan senast 25 april.  Pris: 250 kr för bussresa och middag. 

 

 

Sommarlunch på Golfkrogen i Strömstad – fredag 9 juni kl. 14.00  

Vi äter en god sommarlunch på Golfkrogen på Strömstads Golfklubb.  

(Adress: Golfbanevägen, Strömstad).  

Vi försöker samåka i egna bilar. 

Anmälan senast 30 maj.  Pris: 100 kr.       

 

 

Övrig information  

Kroatien 1-8 oktober 2017. 

Neuroförbundet Västra Götaland ordnar en resa till Kroatien 1 – 8 oktober 2017. 

Är du intresserad kontakta Pamela Stolt, 0522-193 66 eller vårt kontor. Snarast! 

Akvarellmålarkurs 

Neuroförbundet Västra Götaland ordnar varje höst en kurs för alla medlemmar. 

Hör av dig om du är intresserad! 

 

 

Föreningslokal och kontor 

Vi finns nu i HSO Tanums föreningslokal på Prästgårdsvägen 7 i Tanumshede. 

Välkommen att titta in till oss på tisdagar kl. 11.00 – 13.00. 

Du kan ringa oss på telefon 0525-209 33 varje dag. 

Vi har sommarstängt i föreningslokalen vecka 23 – 31. 

 

Våra samarbetspartners/sponsorer       
 

 
Postadress Telefon  0525-209 33 E-post  
Neuroförbundet Norra Bohuslän  na-bohuslan@neuroforbundet.se 
Prästgårdsvägen 7 Bankgiro  5858-3477 Webb 
457 31 Tanumshede Org.nr.  855900-3341 www.neuroforbundet.se/na-bohuslan 
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