DHR ALE
2019
Välkommen
till vinterns och vårens aktiviteter!
Årsmöte 13 mars
Härmed inbjuds du som medlem till DHR:s årsmöte
onsdagen den 13 mars kl 18-20 på Ale Seniorcentrum,
Garverivägen 3 i Älvängen, våning 4, lokal Knutpunkten.
I år tänker vi oss årsmötesförhandlingar samt att vi bjuder in er
medlemmar till en diskussion om vad ni vill att vi skall driva för
frågor eller ha för aktiviteter i framtiden. 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 11 mars 2019.

Gökotta 30 maj
Vi kommer att ha vår uppskattade Gökotta torsdagen den 30
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 Christel Olsson Lindstrand 0703-38 49 28 eller via
e-post axxelia@gmail.com senast den 27 maj 2019
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: Vadbacka Grönköp 130, Skepplanda

Leva & Fungera mässan 26-28 mars
Besök gärna denna mässa på Svenska mässan i Göteborg för
att få tips, idéer och inspiration, gällande olika lösningar för
funktionshindrade. För mer info kolla på: https://levafungera.se
eller kolla efter annons i dagstidningarna.

Höjning av färdtjänsttaxorna
Taxorna höjdes i samband med att Västtrafik höjde sina taxor
för kollektivtrafiken den 6/1-19. Det innebär att t ex en resa i
Ale kommun har höjts från 51kr till 52kr per enkelresa. För
övriga taxor, kontakta färdtjänsthandläggaren på Ale Kommun
eller Västtrafiks beställningscentral.
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
Har du andra frågor, tips eller idéer till vår styrelse så är du
välkomna att höra av dig till någon av oss:
Ordf.
V. ordf./studier

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 2019.

