DHR ALE 2018
Välkommen
till vinterns och vårens aktiviteter!
Årsmöte 14 mars
Härmed inbjuds du som medlem till DHR:s årsmöte
onsdagen den 14 mars kl 18-20 i Ale Kulturrum, Sal 105,
på Vitklövergatan 1 i Nödinge. På grund av rådande
omständigheter, att vi inte har en fast lokal ännu, blir det
endast årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan om deltagande sker till Christel Olsson Lindstrand
0703-38 49 28 eller via e-post axxelia@gmail.com senast den
12 mars 2018.

Gökotta 10 maj

Varmbad i Skepplanda simhall
En medlemsförmån som du som medlem har, är möjlighet att
bada varmbad mellan kl 11.30 till 13.00 på torsdagar i Skepplanda
Simhall. Denna tid delar vi med Reumatikerföreningen i Ale. De
arrangerar vattengympa mellan 11.45-12.45 som du gärna får
vara med på till ett förmånligt pris (se bifogat informationsblad).
Den som ansvarar för vattengympan heter Marta Olsson. Vill du
istället sträcksimma så går även det bra. Se bara till att meddela
den som leder vattengympan att du vill sträcksimma, så håller de
en långbana fri. Simhallen är tillgänglighetsanpassad och har
tillgång till diverse hjälpmedel så som lift för att ta sig i och ur
vattnet och dusch/transportrullstol.
Lokalfrågan
Vi har fortfarande inte fått klarhet om ersättningslokal som vi kan
vara i istället för Aktivitetshuset.

Vi kommer att ha vår uppskattade Gökotta torsdagen den 10
maj kl 09.00-12.00 i Skepplanda Hembygdsgård, med
musikunderhållning, lotteri och gök. Vi hoppas och skulle bli
väldigt glada om du kan närvara. Anmälan om deltagande
sker till Gunilla Wallengren på 070-623 83 72 eller via e-post
ale@dhr.se senast den 8 maj 2018

Information i vårt medlemsutskick
Vi vill gärna ha tips på vad ni vill ha för information i vårt
medlemsutskick. Hör av er med era synpunkter till Pia-Lotta
Lagerlöf på 0707-33 34 72

Vägbeskrivning till Hembygdsgården: från 45:an sväng av
mot Skepplanda, före Skepplanda samhälle sväng höger vid
skyltning Forsvallen och följ denna väg ca 200m.
Hembygdsgården ligger på vänster sida en av de små röda
stugorna. Adressen är Grönköp, Skepplanda.

Ordf.
V. ordf./studier

Höjning av färdtjänsttaxorna
Taxorna höjdes i samband med att Västtrafik höjde sina taxor
för kollektivtrafiken den 7/1-18. Det innebär att t ex en resa i
Ale kommun har höjts från 49kr till 51kr per enkelresa. För
övriga taxor, kontakta färdtjänsthandläggaren på Ale Kommun
eller Västtrafiks beställningscentral.

Har du andra frågor, tips eller idéer till vår styrelse så är du
välkomna att höra av dig till någon av oss:
Gunilla Wallengren
Pia-Lotta Lagerlöf

0520-66 81 40
0707-33 34 72

Har du tillgång till Internet så kan du även hitta oss på
www.dhr.se/ale.

STYRELSEN VÄLKOMNAR ALLA TILL
ETT AKTIVT 2018.

