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Aktiviteter för Våren 2019 
mars-april-maj 

 



Till årsmötet välkomnar vi motioner från er medlemmar! Var med och 
påverka vårt arbete, lämna en lapp till någon i styrelsen eller skicka ett 
mail till karin.gerth1@gmail.com 

 

 
Mars 
 

 Måndagar kl. 14-15  Träning på Idrottens Hus. Frågor? Ring 
Britt-Mari Furberg tel 070-2672075 

 Torsdagar kl. 11-12  Träning på Idrottens Hus 

 Lördagar  kl. 14-15  Bad i lasarettets varma bassäng. 
Frågor? Ring Karin G 070-6723123 

 

 Tisdag den 12 mars kl 17.30 
Middag på Allstar, du betalar fullt pris 
Anmälan till Karin G två dagar innan. 

 

 Torsdag den 21 mars kl. 12-14  OBS ändrad tid! 
Kaffe med surr i Nordanåmuseets cafeteria.  
 

 

 Måndag den 25 mars kl. 18.00 på Storgatan 50 
Årsmöte för alla medlemmar, mer information i kuvertet. Det bjuds på 
kaffe och smörgåstårta. Varmt välkomna, vi hoppas att riktigt många 
kommer!   
Anmälan till Månika senast den 22  mars. 
 

 Onsdag den 27 mars kl. 11-13 
Lunch på Stigs konditori, du får 10% rabatt 

 
 
 
April    
 

 Måndagar kl. 14-15  Träning på Idrottens Hus. Frågor? Ring 
Britt-Mari Furberg tel 070-2672075 

 Torsdagar kl. 11-12  Träning på Idrottens Hus 

 Lördagar  kl. 14-15  Bad i lasarettets varma bassäng. 
Frågor? Ring Karin G 070-6723123 

          
 

mailto:karin.gerth1@gmail.com


 Tisdag den 2 april kl 17.30 
Middag på Verandan, du betalar fullt pris 
Anmälan till Karin G tre dagar innan. 

 

 Måndag den 8 april kl. 18.00 
Medlemsmöte på Folkparken om färdtjänst och riksfärdtjänst. Här får 
du veta mer om bestämmelser och får en möjlighet att förmedla ris och 
ros till Malin Stare och Solveig Lindmark, färdtjänsthandläggare på 
Skellefteå kommun. En möjlighet till frågor och diskussion! 
 

 Onsdag den 10 april kl. 12.30 
Vi fikar och handlar i Pingstkyrkans second hand  
 

 Torsdag den 18 april kl. 12-14 OBS ändrad tid! 
Kaffe med surr i Nordanåmuseets cafeteria.  

 

 Onsdag den 24 april kl. 11-13 
Lunch på Stigs konditori, du får 10% rabatt   
 
 
 

Maj 
 

 Måndagar kl. 14-15  Träning på Idrottens Hus. Frågor? Ring 
Britt-Mari Furberg tel 070-2672075 

 Torsdagar kl. 11-12  Träning på Idrottens Hus 

 Lördagar  kl. 14-15  Bad i lasarettets varma bassäng. 
Frågor? Ring Karin G 070-6723123 

 
 

 Någon kväll i maj på Nordanågården  
Föreningen bjuder nya medlemmar på middag för att de ska få 
tillfälle att lära känna föreningen och dess styrelse. 
Du nya medlem kommer att få en personlig inbjudan. 

 
 12 maj Sista datum att anmäla sig till bussutflykten 26 maj!  
Anmälan till Agneta. Vi bjuder på bussresan. Entréavgift medlemmar 
100kr övriga 145kr, betalas till föreningens plusgiro 489722-9. 

 
 Onsdag den 15 maj kl. 12.30 
Vi fikar och handlar i Pingstkyrkans second hand 

 



Torsdag den 23 maj kl 12-14 OBS ändrad tid! 
Kaffe med surr i Nordanåmuseets cafeteria.  

 
 Söndag den 26 maj kl 9.30-ca kl 16 
Bussutflykt till Lycksele Djurpark. Samling 9.30 vid folkparkens 
entré, åter ca kl 16.30 Samtliga betalar all sin förtäring. 

 
 Onsdag den 29 maj kl. 11-13 
Lunch på Stigs konditori, rabatt 10% 

 
 
 

uppmuntrar till medlemmars rehabilitering genom ett 
bidrag på max 500 kr/år. 
Lämna kvitto på din aktivitet till Karin Gerth, Sjöbotten 225, 93192 
Skellefteå. Ange ditt tel nr och kontot betalningen ska ske till. 
(Gäller dig som betalar medlemsavgiften på 360kr) 
Rehabilitering - en aktivitet du betalar för, en aktivitet som förbättrar ditt 
mående. Det kan vara ex. styrketräning, ridning, körsång, balansträning, 
en period på dagrehab eller Neurorehab i Sävar. 

 
Hemsida: Gå in på och Neuro.se klicka på  
”lokalt” / ”Västerbotten” / ”Skellefteå” så hittar du mer information. 
 
Enkelt avhjälpta hinder: Finns det något du retat dig på i allmänna 
lokaler som enkelt borde kunna rättas till? Passa då på att påpeka detta 
på blanketten som följer med till de ansvariga – du har då möjlighet att 
påverka! Lämna ifylld blankett till kundtjänst på Brinken. 
 
Styrelsen: Karin Gerth ordf 070-6723123, karin.gerth1@gmail.com 
Karin Vising kassör 070-5708861 
Stellan Berglund sekr 070-5890653 
Agneta Frimodig ledamot 070-6936849 
Karin Bjuhr Mattsson ledamot 070-2099599 
Månika Östlund suppleant 070-6695172 
Eva Vikberg suppleant 073-0607069 
Projektgruppen 
Anki Stenberg 070-5568331 
Marlène Lindbergh 070-5386915 
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