Enastående föräldrar
mejl: info@enastaendeforaldrar.se

hemsida: www.enastaendeforaldrar.se

Nordea Pg. 932906–1

2022 NYHETSBREV april-maj-juni
Våren med härliga ljusa dagar och varmare väder, är i antågande.
Med våren, kommer också föreningens Årsmöte, som i år hölls den 19:e mars i Aktivitetshuset
i Majorna. God uppslutning både fysiskt och digitalt, resulterade i en helt ny styrelse, då
föregående medlemmar valt att kliva åt sidan, för nya förmågor. Numera är vi sju stycken i
styrelsen, för att föra föreningen framåt under 22/23. Vi tackar för förtroendet och hoppas på
ett roligt år tillsammans.

Anmälan till aktiviteter
Anmälan till periodens aktiviteter gör du i ett och samma mail. Platserna är oftast begränsade
pga förbokning. Vi strävar efter att alla skall få vara med på något och det är så vi väljer ut
deltagare. Prioritera därför dina val, på de aktiviteter där det står, om du vill vara med på
flera. Vi har ändrat sista anmälningsdag så att det är ett gemensamt datum för samtliga
aktiviteter med prio. Anledningen till detta är att du skall få ett tidigt besked och kan planera
efter det.
Anmäl er endast till de aktiviteter ni med säkerhet vet att ni vill och kan deltaga på. Betala in
anmälningsavgiften så snart ni fått meddelande att ni kommit med, vänta inte till sista
betalningsdatum. Får ni förhinder (sjukdom) så meddela snarast.
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Arrangera aktivitet
Du vet väl om att alla är välkomna att själva arrangera en aktivitet?
Vi vill gärna att fler engagerar sig och är delaktiga. Visst vill ni vara med och påverka hur våra
medel används? På hemsidan finns mer information om vad det innebär att vara
aktivitetsledare under ”frågor och svar”.
Villkor för deltagande: Medlemsavgiften för år 2022 ska vara inbetald för att kunna anmäla
sig och delta på aktiviteter & läger samt kunna rösta på medlemsmöten och årsmötet.
Försäkringar under våra aktiviteter och läger står vi själva för – liksom ansvaret för våra barn.
Medlemsavgiften är 230kr. För betalning se Pg-nummer nedan.
Betalning skall ske innan sista betalningsdagen gått ut! Platsen går över till nästa på kö - om
avgift ej inkommit eller kontakt tagits. Viktigt att avanmäla sig snarast möjligt vid förhinder, så
att ersättare ifrån reservlistan kan ta över platsen alt. att den går att avboka. Deltagaravgiften
återbetalas endast om annan medlem ersatt platsen eller om avbokning utan kostnad är
möjlig.
AVGIFTER betalas in till Pg. 932906–1 OBS! Ange ert namn, vad som avses & en avgift/
inbetalning.
Vi reserverar oss för ev. ändringar av det som presenteras i våra Nyhetsbrev.
Vi önskar Er en fin vår och försommar!
Styrelsen
Ordförande, Annika Storm
Ledamot/Kassör, Anne-Lie Hedström
Ledamot, Sara Elabed
Ledamot, Ulla Carlsson
Ledamot, Liselott Stjern
Ledamot, Sofia Bodarsjö
Ledamot, Susanne Hammarström

OBS! Anmälan till samtliga aktiviteter i detta utskick, ska ske via mail,
senast den 4:e april.

Maila följande info till: info@enastaendeforaldrar.se
Ange namn på dig, ditt/dina barn, samt barnens ålder.
Ange i vilken prioordning, ni önskar delta i de olika aktiviteterna.
Vid besked om deltagande, tänk på att betala in så fort som möjligt för att säkra er plats.
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Aktiviteter för perioden

April
Bastubad på Vrångö, fredag 15 april

Häng med till södra skärgården och vackra Vrångö!
Vi har hyrt en alldeles egen bastuflotte. Kallbad är bra för hjärtat, immunförsvaret och som
avslappning(?). Förutom alla goda hälsoeffekter så är det också skönt och roligt att doppa sig i
det kalla havet. Så passa på att unna dig några friska dopp i det vilda vindpinade landskapet.
Ta gärna med egen matsäck/fika. Lägerledaren fixar lite påskgodis
Tid: 10:30-13:00, färjan avgår 09:46 ifrån Saltholmen
Färjan går tillbaka kl. 13:10 och därefter 15:06
Plats: Vrångö, Kajkanten
Avgift: 80kr/person
Aktivitetsledare: Nina Mathiasson
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Maj
1

Utomhuspadel med lunch, söndag 1 maj

Vi spelar padel utomhus, i skärgårdsmiljö. Ingen förkunskap krävs. Bra skor och kläder efter
väder rekommenderas. Vid kraftigt regn går det inte att spela. Vi kommer då förslagsvis att
promenera i området.
Padelbanorna ligger längst ut till höger, så långt du kan komma i Björlanda Kile, om du står
med näsan mot havet. Pastasallad och dricka ingår.
Buss 22 går ifrån Backaplan och Skra bro och tar dig hela vägen ut.
Tid: 12:30-14:00
Plats: West Island Padel, Björlanda Kiles Småbåtshamn
Avgift: 60kr/person, sallad och dricka ingår
Aktivitetsledare: Marie Åberg
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Juni
Guidad visning på Göteborgs stadsmuseum, onsdag 1 juni

Upptäck 400 år av nöd och lust.
Följ med på en resa genom historien och lär känna de allra första göteborgarna! År 2021
fyllde Göteborg 400 år. Stadsmuseet firar genom att se tillbaka på stadens födelse och
barndom. En guide tar oss igenom utställningen som vara ca en timma.
Tid: 17:00
Plats: Norra hamngatan 12
Avgift: 100kr/familj
Aktivitetsledare: Nina Mathiasson

Laleh, fredag 10 juni

Nu spränger vi gränserna och erbjuder en äkta konsert med bästa Laleh!
Vi har platser på den bakre delen av gräsplanen, dvs ej sittplatser.
Tid: 18:00
Plats: Ullevi
Avgift: 250kr/vuxen och över 13 år, 150kr/under 13 år
Aktivitetsledare: Annika Storm
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Musikalen Grease, lördag 11 juni
Välkomna på en riktig nostalgitripp när den klassiska kärlekshistorien om Danny som träffar
sin Sandy sätts upp som musikal. Brylkrämen, skinnjackorna och dansskorna har åkt på.
Tid: 14:00
Plats: Partille Arena
Avgift: 220kr/pers
Aktivitetsledare: Susanne Pettersson
Obs! De som anmälde sig till detta i januari, som blev inställt,
har förtur. Men ni måste anmäla er på nytt att ni vill gå.

Nästa nyhetsbrev: juli-aug-sept kommer ut i slutet av juni
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