
Västervågaren

DHR Västervåg
Getterövägen 55
432 93 Varberg

I detta nummer finner ni våra aktiviteter under hösten.
Kolla gärna in på vår facebooksida eller via våra hemsidor 

för aktuell information.
Olika roliga aktiviteter i höst , passa på och anmäl er NU då 

en del aktiviteter har begränsat med plats!

Ansvarig utgivare: Johannes Persson e-post: johannes.persson@dhr.se
Klipp ut och posta nedanstående till oss om ni värvar någon! Glöm inte frimärket!

Visuell Kommunikation
Trycksaker - SKyltar - Bildekor

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

Stöd och handla hos våra sponsorer!

Foton: Ann-Sofie Björkman m. fl.

nr 2- 2021

Medlem? Sponsor?

Lassabacka



 Jag vill bli sponsor till DHR-Västervåg i Varberg 
 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 vill gärna hjälpa till på DHR Västervåg
Namn:

Personnummer:

Epost/hemadress:

Telefon:
 Hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på

dhr.se/dhrs-integritetspolicy

Jag värvades av:...................................................................
Telefon eller mail..................................................................

Vi vill ha och behålla DIG som medlem eller sponsor till
DHR Västervåg, Varbergs lokalavdelning av DHR!

Föreningen har varit aktiv 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. 

Glasögon
SmartEyes som DHR-medlem kan du få rabatt när du köper glasögon. Rabat-
terna ligger mellan 15-25% beroende på produkt. 
Fordon
Audi 4-10 % på nybilsförsäljning, 10 % fabriksmonterad utrustning
BMW 8 % på nybilsförsäljning
DS 12 % på nybilsförsäljning, 10 % fabriksmonterad utrustning
Mini 8 % på nybilsförsäljning
Opel 12-15 % på nybilsförsäljning, 10 % fabriksmonterad utrustning
Peugeot 12-15 % på nybilsförsäljning, varierar mellan modellerna
 10 % fabriksmonterad utrustning
SEAT 9-10 % på nybilsförsäljning, 10 % fabriksmonterad utrustning
Skoda 10 % på nybilsförsäljning, varierar mellan modellerna
 10 % på fabriksmonterad utrustning
Toyota 7-9 % på nybilsförsäljning, varierar mellan modellerna
 10 % på lokalt monterad utrustning (ej kampanjer)
Wolkwagen 5-10 % på nybilsförsäljning, varierar mellan modellerna
 10 % på fabriksmonterad utrustning

Rabatten får du genom att uppvisa giltigt medlemskort.
ansv. utgivare: Johannes Persson

Vi arbetar aktivt för att göra Varberg 
tillgängligt för ALLA och ordnar un-
der året olika aktiviteter och resor för 
medlemmar. Vi deltager i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet och i många oli-
ka instanser för att skapa ett jämlikt 
och jämställt Varberg.
Varför skulle du vilja bli medlem eller 
fortsätta vara medlem? Förutom alla 
våra aktiviteter så finns det både loka-
la och rikstäckande rabatter. Vill du 
endast vara med och stötta oss går det bra att skänka en slant så att vi kan 
fortsätta.
Kan du tänka dig att hjälpa till vid våra arrangemang, kanske hjälpa till med 
att brygga kaffe, sälja lotter eller annat? Tala med kansliet vi behöver fler som 
ställer upp så att vi kan hitta på roliga saker tillsammans.



Lokala förmåner som medlem i DHR Västervåg 2021.
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 Vandrarhem/vår förening
Getterövägen 55, Vbg, 0340-145 80 Rabatt på boende, aktiviteter etc
Som betalande medlem oavsett vilken lokalförening av DHR 

man tillhör får man följande rabatter:
Hotell och resor
På kurhotellet Mar y Sol i Los Christianos på Teneriffa äger DHR två lägenheter 
som du som medlem kan hyra. Hotellet uppfyller väl kraven på tillgänglighet. 
Bland annat är den stora poolen försedd med lift.
Med Tallink och Silja Line, kan du kryssa till bättre priser och ta del av ex-
klusiva erbjudanden. Det du behöver göra är att uppge koden som finns på 
medlemsbeviset vid bokning. Saknar du kod e-posta Medlemsservice.
Du kan också bo på alla Scandic-hotell i Sverige till reducerat pris. Rabatten 
skiftar och är beroende av på vilket hotell du vill bo och på säsong och/eller 
veckodag. Kontakta medlemsservice om du inte har koden.
Juridisk rådgivning
Genom ditt medlemskap i DHR har du möjlighet att få juridisk rådgivning per 
telefon. Helt kostnadsfritt.
Försäkringar
Unik Försäkring. Där ingår försäkring av hjälpmedel som  permobil och rullstol 
i hemförsäkringen. Självrisken är endast 300 kr om du förlorar eller skadar 
glasögon eller hörapparat.
Smarta hjälpmedel 
Etac erbjuder medlemmar i DHR 15 procents rabatt om du handlar via deras 
webbutik eller postordertjänst.

Planer och tankar för höst-vinter-vår 2021/2022.
I vinter planerar vi och hoppas att kunna bygga om Eneskär med ny anpassad 
dusch och toalett med taklift för rörelsenedsatta. En ny matsal/trivselrum/klubb-
rum ja ett rum för alla möjliga aktiviteter. Köket behöver också förbättras. Vi 
söker också pengar för att bygga ett helt nytt rum med dusch, trinett och toalett 
så att de med ledsagarhund kan bo hos oss och inte kollidera med allergiker. 
Allt detta beror naturligtvis på om vi lyckas få medel från stiftelser, fonder, priva-
ta gåvor etc. Vi har delat upp prioriteringarna i den ordning som vi skrivit här. 
Tillgänglighetsbadet kommer att utvärderas under hösten och vi hoppas att 

badet skall vara bemannat nästa år samt en del förbättringar blir gjorda.
Kanske vi kan få igång fotbollsplanen med fotbollsmål och bocciaplan 
igen och även låta våra gäster parkera på gräset längs staket fram 
till “Affe”. Ja tankarna är många på vad vi vill förbättra på Västervåg.
Vi vill ju också förbättra tillgängligheten och vardagen för alla Varbergare. I Var-

berg är det ju svårt att ta sig fram vid Gal-
lerian då man möts av cyklister på trot-
toaren, man ställer cyklar lite var stans och 
verkar ha svårt att ta hänsyn till varandra.
Vill ni ha hjälp med tillgänglighets-
frågor kontakta gärna Kommunala Till-
gänglighetsrådets Referensgrupps kansli 
(finns på Folkets Hus och via telefon). I 
vardagen dyker det ju alltid upp lite prob-
lem så det kan vara skönt att få hjälp ibland!

Har ni egna idéer på vad vi skall hitta på? Pubaftnar, mer resor kanske längre, 
teaterbesök, dans, trubaduraftnar ja nästan vad som helst hör av er till vår styrelse.
Värvningskampanj -vinn fina priser om du kan värva vänner och bekanta!
Känner du någon som vill vara med? Värva din kompis vi kom-
mer att lotta ut fina vinster bland dem som värvar nya med-
lemmar. Ju fler vi är destu större möjligheter skapar vi för 
oss alla både i tillgänglighet och i vår aktivitetsverksamhet!  



Aktiviteter på DHR Västervåg under hösten 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.
Tänk på att anmäla er i tid då antalet deltagare på våra aktiviteter är begränsade.

Hemlig resa i vårt närområde

Avståndspromenader på tillgängliga vägar på Getterön.

Söndag 24/10  kl 10-13

Söndag 31/10  kl 10-13

Söndag 7/11  kl 10-13

Vi har lotteri, kaffe och varm korv!

Njut av den vackra naturen på Getterön!

Onsdag 10 november kl 18

Onsdag 17 november kl 18

Onsdag 24 november kl 18

Julfest med underhållning

Fredag 10 december kl 18

medlemmar: gratis!

Icke medlemmar: 150 kronor

samt julklapp till ett värde av minst 30 kronor

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

Kräftskiva med Tommy Leijon

Fredag 17 september kl:18-

medlemmar: gratis!

Icke medlemmar: 150 kronor

Stark dryck medtages själva!

Fredag 1 oktober avresa ca 0900

anmälan senast den 22 september 

anmälan senast fredagen före kvällen

anmälan senast den 3 december 

anmälan senast 12 september

medlemmar: gratis!


