HELGAKTIVITETSPROGRAM Hösten 2019
Datum

Aktivitet

V.35

Lördag: Busstur kring Gimån med besök på glassbaren i Bräcke

31/8-1/9

Söndag: Besök på Skärvångens bymejeri

Kostnad
Lör: Mat & glass
besök betalas
själv
Sön: 150kr

V.37

Lördag: Titta på Folkracetävling i Krokom

Lör: 50kr

14-15/9

Söndag: Åka rallybil med Krokoms MK

Sön: 220kr

V.39

Lördag: Åre höstmarknad

28-19/9

Söndag: Åre höstmarknad

V.41

Lör & sön: 50kr
(endast buss)

Lördag: Skogstur med svamp och bärplockning

Lör: 50kr

Söndag: Fisketur

Sön: 50kr

V.44

Lördag: Bowling i Kluk

Lör: 150kr

2-3/11

Söndag: Kolbullar på Bynäset

Sön: 50kr

V.46

Lördag till söndag: Sundsvallsresa med besök på Himlabadet, IKEA
och övernattning på hotell

Lör - sön: 800kr

V.48

Lördag: Luftgevärsskytte i Gövikshallen

Lör: Ej klart

30/11-1/12

Söndag: Tunnbrödbakning i Hallen

Sön: 100kr

12-13/10

16-17/11

V.50

Lördag: Julfest på Prästgatan 58

14/12

Med reservation för ändringar i programmet

Anmälan sker mån-ons från kl: 08:00 samma vecka som
aktuell utflykt till: 063-14 38 78 eller 063-14 33 91

Lör: 150kr

INFORMATION
•

De som ansvarar över aktiviteten har fullt upp med det. Det innebär att de
personer som behöver individuell hjälp måste följas av egen personal.
Tänk även på att om deltagarna ej behöver hjälp så tar varje personal upp en plats som en
brukare kunnat nyttja istället

•

Anmälan kan göras från måndag kl. 08:00 samma vecka som arrangemanget.

•

Anmälan sker via telefon till: 063-14 38 78 eller, 063-14 33 91.
(meddelande på telefonsvararen räknas ej som anmälan)

•

Tid för upphämtning meddelas av ansvarig ledare senast kvällen innan utflykt

•

Betalning sker i samband med upphämtning. Priset gäller även för personal.
I angivet pris ingår resa, aktivitet och lättare förtäring om inget annat anges
(försök ha så jämna pengar som möjligt med er alt. betalkort)

•

Säg till när ni anmäler er om ni har allergier eller något annat speciellt krav
som behövs planeras för.
Handikappvänlig aktivitet
Högt tryck på dessa aktiviteter. Deltagare som var med föregående tillfälle får följa med denna
gång endast i mån av plats. Anmälan för dessa personer sker från tidigast tisdag.
Detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att prova på aktuell aktivitet.

OBS!

Telefonnummer till ansvariga ledare:
(numret i bruk fre-sön aktivitetshelgerna)

Till nedanstående nummer kan du ringa för frågor rörande aktuell aktivitet,
samt för sena avanmälningar.
FRITIDSOMBUD 1, TELEFON: 070-19 19 262
FRITIDSOMBUD 2, TELEFON: 070-579 25 31

