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Lokala förmåner som lokal medlem och som
fullvärdig medlem i DHR Västervåg 2021.

Vid uppvisande av giltigt medlemskort får ni lokalt följande rabatter/
förmåner hos nedanstående företag vi samarbetar med.

 Arnes Skor Skoaffär 
 Skogsgatan 7, Vbg 0340-124 01 8 % på skor
 Bröderna Carlssons Boktryckeri AB Tryckeri
 Ägovägen 8, Vbg, 0340-162 65 20 % på alla trycksaker
 Ekkullens Fårfarm Får och lammprodukter
 Kvarnome 6, 432 66 Veddige 10 % på köttvaror
 073-053 09 54
 Kulturmejan AB Linolje- andra miljövänliga
 Häradsvägen 25, 269 74 V:a Karup  färger och produkter
 0431-36 07 00 10% på färg
 Restaurang Parasollen Restaurang
 Ålakullevägen 11, Vbg 0340-168 18 10 kr rabatt på dagens lunch
 Tempo Getterön Matbutik
 Getterövägen 15, Vbg, 0340-189 30 10 % på ordinarie priser
 DHR-Västervåg Rabatt på boende, aktiviteter, 
 Getterövägen 55, Vbg 0340-145 80
 Fler förmåner hittar ni som fullvärdiga medlemmar på www.dhr.se

DHR
SVARSPOST
20075879
123 20 Farsta

Frankeras ej

Efter en lång tystnad börjar det hända lite ute på DHR Västervåg.
Under året som gått har vi avsevärt förbättrat våra lokaler och rum. Dennis har 
arbetat hårt med att iordningställa hela Eneskär med separata uteplatser till 
varje rum, lite ny möblering och ett förbättrat köket.

Inne i huvudbyggnaden har vi gjort om en del rum. En del större rum har fått en 
egen mindre kyl andra har fått lite ny möblering etc.

 Gubbanäset 1 Gubbanäset 3 Köket Uteplats väster



 Jag vill ha mer information om DHR
 Jag vill bli medlem i DHR
 Jag är under 32 år och vill även bli medlem i Unga Rörelsehindrade

Jag har nedsatt rörelseförmåga har annan funktionsnedsättning har ingen funktionsnedsättning
 är anhörig till person med funktionsnedsättning vill inte uppge eventuell funktionsnedsättning

Namn:

Personnummer:

Epost/adress:

Telefon:
 

Hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på dhr.se/dhrs-integritetspolicy

Jag värvades av DHR Västervåg i Varberg och vill tillhöra dem.

Vi vill ha DIG som medlem i DHR Västervåg
Varbergs lokalavdelning av DHR!

Vi har varit aktiva i Varberg sedan 1949 och drivit vandrarhemmet på Getterön 
sedan 1967, verksamheten är öppen för alla som stödjer oss i vår verksamhet 
och vill deltaga i våra aktiviteter. 
Föreningen arbetar aktivt för att göra Varberg tillgängligt för ALLA och ordnar 
under året olika aktiviteter och resor för medlemmar. Vi deltager i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet och i många olika instanser för att skapa ett jämlikt och 
jämställt Varberg.
Varför bli medlem förutom alla våra aktiviteter så finns det både lokala och rik-
stäckande rabatter t ex om du skall köpa nytt fordon, bo eller byta glasögon. Vill 
du endast vara med och stötta oss och vara lokal varbergsmedlem så kontaktar 
du kansliet, det kostar 50kr/år.
Lokalt hittar du rabatter på både skor, mat och annat.
ansv. utgivare: Johannes Persson

Vi arbetar hela tiden hårt med att förändra och för-
bättra vår verksamhet och hemsida.
Vårens och sommarens bokningar är nu i full gång, 
så behöver ni rum i sommar är det dax att boka (som 
medlem har ni rabatt), och bekräftelser skickas snart 

ut av Ann-Lousie.
I pandemiåtgärder så försöker vi hela tiden anpassa oss och hålla avstånd, 
finns ytdesinfektion och handsprit på varje rum. Städ och spritning av handtag 
och andra ytor jobbar Katarina hårt med då vi inte vill sprida Coronapandemin 
vidare.
Under året har vi också varit i olika tillgänglighetssammanhang där vi bland 
annat har varit med och planerat för förändringar i Apelviken, tillgängligheten 
på gator och torg och annat som är viktigt för ALLA så att man enkelt kan ta sig 
fram. Vi har också fått den första blåa handikapparkeringen i Sverige.
7 fler skall vara på gång!
Under hösten valdes också Johannes in 
i förbundsstyrelsen så nu hoppas vi kun-
na påverka även i hela riket. 
Under våren kommer vi att arrangera 
3 Tipspromenader i Getteröns vackra 
natur. Vi skall ha Sillafest och Grillfest 
och alla med avstånd under pandemin. 
Under sommaren så är naturligtvis alla 
våra medlemmar och andra välkomna 
ut, det finns olika typer badrullstolar att 
låna ut för dem som har det svårt att ta 
sig ut i vattnet.
Tag gärna en promenad i naturreservatet men glöm inte att koppla hunden.

Kansliet är bemannat 9-13 
måndag-fredag (men vi har 
ju också en jourtelefon om 
det är något senare) och som 
medlem kan man ju alltid ta 
sin picknick i vår fina trädgård. 
På vägen ut kan ni ju passa 
på att handla på Tempo med 
medlemsrabatt er fika och lite 
annat.
VÄLKOMNA HIT!



Lite ur vår verksamhetsberättelse för 2020.
Styrelsen för DHR-Västervåg, Varbergs Lokalavdelning är Ordförande: 
Dennis Bengtsson, Vice ordförande är Katharina Svensson och Ledamot Moni-
ca Berntsson, Ledamöter ersättare är Svante Jönssonoch Inga-Britt Skur
Vandrarhemsrepresentanter Ann-Louise Svensson, Johannes Persson
Uthyrningar och Social Verksamhet.
Vi hade flera förfrågningar och bokningar från gruppboende och fågelskådare 
m.m. men de blev avbokade p.g.a. pandemin som bröt ut under våren 2020.
31 december 2020 hade vi 88 stycken medlemmar, ett antal medlemmar 
har avlidit under året. Vi fick in 36 lokalmedlemmar under 2020. Totalt antal 
medlemmar 124 stycken.
Utöver årsmötet och konstituerande har vi haft 6 st. protokollförda styrel-
semöten + 1 telefonmöte utan protokoll.
Resor, festligheter & aktiviteter.
Fredagen den 17 januari var vi på Fageredsrevyn som var mycket uppskattat.
Några Tipspromenader under hösten genomfördes också. Styrelsen framför sitt 
varma tack till alla som på olika sätt bidragit med detta.
Onsdag 26 februari var det dags för vårt årsmöte där Micael Åkesson var 
mötesordförande, med 20 tal medlemmar som ställde upp.
Vi har under hösten och under rådande omständigheter inte haft några 
medlemsaktiviteter på DHR-Gården.
Intressepolitiskt arbete och samverkan i andra organisationer. 
Vår intressepolitiska verksamhet har under året skötts av Johannes Persson 
och Svante Jönsson genom deras arbete i Kommunala Tillgänglighets Rådets 
Referensgrupp (KTRR). 
I tillgänglighetsgruppen och KTRR:s arbetsutskott har Johannes varit vice ord-
förande. I KTRR:s badgrupp (som arbetade med tillgänglighetsbadet på 5:e 
Vik) har även Dennis Bengtsson ingått. Under hösten var Johannes med på 
DHR:s förbundsmöte och han valdes också in i förbundsstyrelsen för DHR.

Visuell Kommunikation
Trycksaker - SKyltar - Bildekor

www.bcb.se - 0340-162 65
info@bcb.se

Stöd och handla hos våra sponsorer!

Stranden och en packad brygga, 
medlemmar och barnbarn m fl



Aktiviteter under våren och försommaren 2021!
Allt sker under förutsättningen att pandemin tillåter oss att 
göra detta! Håll Avstånd och vi är ute så vi hoppas det blir bra!
Kolla någon dag innan aktiviteten med oss,
för att vara Coronasäker.

Tipspromenader:
En tillgänglighetspromenad på vackra Getterön i förhoppningsvis vackert 
vårväder.

Annadag Påsk 5 april  kl. 10 - 13

Söndag 18 april kl. 10 - 13

Söndag 25 april kl. 10 - 13
Vi har Godislotteri, kaffe och kakor, korv med bröd till försäljning alla gånger.

Sillafest
Fredag 4 juni kl. 18 -
Kostnad 150 kr för medlemmar
Svag och stark dryck får ni ta med själva!
Anmälan senast den 28 maj till festen.

Årsmöte
Onsdagen den 16 juni kl. 18
Anmäl er senast 14 juni.

Grillfest
Onsdag 30 juni kl.18 -
Kostnad 100 kr
Svag och stark dryck får ni ta med själva!
Anmälan till festen gör du senast den 22 juni.

Anmälan om deltagande gör du till kansliet på 0340-145 80 mellan 09:30 och 
11:30 måndag-fredag eller via mail till vastervag@gmail.com

forts. verksamhetsberättelse
Vi har bla.medverkat i stadsbyggnadsprogrammet, protesterat mot sophan-
teringen på Södertull och tillgängligheten framför Galleria Trädgården som 
också sändes i P4 Halland. Vi har besiktigat den nya hotellbyggnaden och 
Åkulla Friluftsgård och mycket annat. 
Tore Nilsson sitter i DHR Region Halland för vår räkning. 
Verksamheten på DHR-Gården på Getterön kunde lösas med hjälp av Dennis 
Bengtsson, Ann-Louise Svensson, Svante Jönsson och Johannes Persson något 
som våra gäster varit mycket belåtna med.
Lokalerna byggs om och förbättras för att öka tillgängligheten och möjligheten 
att besöka oss.
Vi har även anställt Katarina Svensson som tidigare har arbetstränat från Var-
bergs Föreningsservice. Vi har även haft hjälp av ideella krafter.

Under juli & augusti (trots pandemin) har det varit en någorlunda bra uthyrn-
ing, vårens uthyrningar försvann.
Vi har också haft god hjälp av Varbergs Turistbyrå (NOD) där vi även finns 
med på deras hemsida.
Sedan augusti/september har vi hyrt ut Gubbanäs nr 6 som kontor till DHR 
Region Halland & Neuroförbundet Varberg-Falkenberg
Styrelsen tackar samtliga medlemmar för det arbete de nedlagt och för det 
gångna årets goda kamratskap.
Tack för den framtid vi skall gå till mötes.
DHR:s styrelse

Vill ni läsa hela verksamhetsberättelsen och bokslutet så finns de på vårt kansli 
efter den 30 april.


