Andning & Allergi Åland r.f.
Medlemsbrev 1, februari 2019
Styrelsen önskar alla medlemmar Ett Gott Nytt År – 2019 – med nya möjligheter att delta i
motionsprogram och upplevelser.
Föreningens ”förstärkta” styrelse och basaktiviteter presenterades i Bulletinen 1/2019.
Vårens styrelsemöten fastställdes till 4.2, 4.3, 1.4 och 6.5 kl.14.
Medlemsluncherna kommer att hållas samma datum som styrelsemötet, kl.12 på olika
lunchställen varje gång. Se annons i kalendern! Följande medlemslunch är 4.3 kl.12 på Savoy.
Medlemmar som är intresserade av SPA-upplevelse på nära håll, kan vända sig till
Eckerö Linjen på tfn 28000. Det nyöppnade SPA-hotellet i Grisslehamn säljs av Eckerö Linjen.
Ex. Ett dygns resa ”Bara vara” kostar 146€/person i dubbelrum.
I priset ingår resa med Eckerö Linjen, hotellövernattning, 3-rätters middag, frukost följande
dag och tillgång till alla olika bad. Behandlingarna betalas separat.
Eckerö Linjen avgår från Berghamn alla dagar kl.13.30 och från Grisslehamn kl.15.
Föreningen sponsorerar med 25% (priset blir 110€ för medlem).
Erbjudandet gäller 1 gång/medlem.
•
•
•
•
•
•

Allsångscafé på Oliven, Arkipelag den 13 mars kl.14-16. Ingen förhandsbokning!
Söpnapnédagen uppmärksammas den 16 mars.
Vårmötet kommer, preliminärt, att hållas måndag 25 mars.
Närmare information med program meddelas i mars månads medlemsutskick.
Vårens/försommarens dagsutflykt är under planering. Föreningen tittar på olika
resmål, både i öster- och västerled. Utflykten presenteras på vårmötet.
Världsastmadagen uppmärksammas den 3 maj.
Sensommar-resan kommer detta år att gå i Österled.
Programmet är inte klart ännu, men även dessa planer kommer att presenteras på
vårmötet.

Njut av det vackra vintervädret medan vi deltar i alla olika aktiviteter och inväntar våren!
Möt upp önskar Styrelsen.

Vill du få ditt medlemsbrev via e-post?
Meddela HandiCampen tel. 527 360 eller reception@handicampen.ax NY MAIL!
Carita Johansson, ordförande
Ulrica Lindström, vice ordförande
Ragnhild Wideman, sekreterare och simansvarig (Gunvor Blomqvist kontaktperson vuxensimning)
Gunnie Janson, vuxenverksamheten
Uffe Westmark, sömnapné och kassör
Utom styrelsen:
Cia Rögård, barn- och ungdomsverksamhet
Irmeli Eriksson, tillgänglighetsgruppen
Gun-Britt Robertsson, föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse

