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S

har ordet...

å här i vårtider lever vårt Sommarhem upp på nytt, även
om vi efter utbyggnden haft en hel del verksamhet även
under vinterhalvåret där ute. Förresten har ju årets vår struntat i almanackan och smygit igång redan under april månad, med ett par veckor
med sköna vårtemperaturer.

Under hösten och vintern har Vesa lagt ner ett omfattande arbete på att
iordningställa den nya bryggan, som byggs på en stenkiksta. Årets vinter var ju mild och isen ovanligt tunn och så långt allt väl, det orsakade
ingen skada på bryggan. Vi får se när vintrarna blir bistrare framöver,
men vi är övertygade att vi äntligen segrat över Glans fruktade islossningar.
Innevarande år kallas ju för supervalåret, då det ska vara val både till
EU och ordinarie val. Under augusti ska vi ha en politikervecka, även
om den blir lite stympad. Det blir ett torgmöte inne i sta´n och en paneldebatt med kommunpolitiker ute vid Sommarhemmet. Mer om detta på
annan plats i detta blad.

O.B.S. Sorgligt nog blir det inget av med augustiresan till Gotland. Sista
anmälningsdag ligger inte så långt fram i tiden och det är på tok för få
anmälningar, varför vi på senaste styrelsemötet beslutade slå stopp
redan nu. Vi får ev. komma igen med någon endagarsresa i stället.

Vårens stora snackis på alla håll och kanter, har ju varit uteserveringarnas utseenden och utformningar. DHR har ju deltagit i framtagandet av
riktlinjerna och det vi jobbat mest för, är avskaffandet av de upphöjda
trädäcken. Tyvärr verkar det som de flesta totalt missuppfattat budskapet i de riktlinjer som togs fram för ett år sedan. Hela debatten har vänts
upp och ner och har tolkats som att det gällde uteserveringarnas vara
eller icke vara! Det gick så långt att kommunalrådet Stjernkvist gick in
och slog stopp för de nya riktlinjerna och vi är därmed tillbaka på ruta
ett. En högst oväntad och säregen åtgärd må man säga.
Vad som händer i fortsättningen står nu skrivet i stjärnorna.

Frank
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Grupp 1

Turordningslista för kaffekommittén 2014
Kerstin Andersson
Roland Johansson
Monika Lövgren

011 - 26 56 59 gruppansvarig
011 - 26 58 59
0738 - 49 03 49

Gruppen ansvarar för möten i februari, maj och november.

****************************************************************************************
Grupp 2
Inga Johansson
011 - 16 79 25 gruppansvarig
Bo G Karlsson
011 - 16 94 25
Vesa och Ulla-Britt Ojava
011 - 14 03 48
Gruppen ansvarar för möten i mars, september och december.

***************************************************************************************
Grupp 3
Anne-Marie Edkrantz
011 - 14 43 84 gruppansvarig
Barbro Holm
011 - 14 27 80
Lars-Erik Johanssn
070 200 40 11
Gruppen ansvarar för möten i januari, april och oktober

***************************************************************************************
Ett stort tack för hjälpen till Er som är med i kommittén, Tack!

DHR:s Politikerdagar 9 och 13 augusti

Vi har nöjet att inbjuda alla medlemmar i DHR och även medlemmar i övriga handikapporganisationmer i Norrköping, till våra politikerdagar 2014. Vi börjar med ett torgmöte
och avslutar med en paneldebatt ute vid vårt Sommarhem Sjöstugan i Svärtinge.
Då förväntar vi oss svar från de olika partierna, när de gäller handikappolitiska frågor.

Lördagen den 9 augusti

Torgmöte mellan Domino och Linden kl. 13.00 - 14.00
Talare och underhållning.

Onsdagen den 13 augusti kl. 13.00 - 16.00 kommunpolitiker

En representant från varje parti är inbjuden och måndagen kommer att ägnas åt
frågor som ligger under kommunens ansvar. Var och en får en kort
presentation av sitt partis ställning i handikappolitiken.
Inbjudna är representanter för Tekniska nämnden och Stadsplaneringsnämnden.

Åhörarna kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Vi bjuder på förtäring.
Välkomna!

Sommar vid Sjöstugan
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Vi har just hälsat sköna Maj välkommen
till vår bygd igen och vi går en härlig tid
till mötes! Den tid då vår natur spirar på
nytt och vårt vackra Sjöstugan lockar till
sköna och njutbara dagar.

Här ligger Sjöstugan!

Den ligger i Svärtinge vid Glans strand.
I höjd med kyrkan vid genomfarten i Svärtinge, finns en skylt som visar mot DHR
Sommarhem. Man följer den smala slingrande vägen utmed sjökanten, tills man
kommer fram till skyltar som talar om att
man är framme vid vårt vackra Sjöstugan.

Stugvärdar

Från midsommar och fram till slutet av
augusti finns det stugvärdar på lördagar
och söndagar kl. 11.00 - 17.00.
De håller öppet och serverar kaffe till de
som så önskar.
Vill du besöka Sjöstugan vid andra tider
eller på vardagar, så ring först och kolla
om någon är där. Tel. 011 - 33 13 81.

Övernattning

Vill man sova över finns det 2 rum på
nedre botten med vardera 2 bäddar. På
övervåningen finns också några rum,
för den som klarar trappan dit.

Eget sänglinne och handduk måste man
ha med sej. Toalettrum med dusch finns
liksom anpassat kök för själhushåll.
Ordningsregler och meddelanden finns på
anslagstavlan i hallen.
Den som vill bo i Sjöstugan en tid, eller

bara sova över en natt, måste ringa eller
skriva och boka den tid som önskas.

Pris/dygn vid övernattning

Egna medlemmar..........................30 kr
Andra DHR-medlemmar..............100 kr
Övriga..........................................100 kr
Barn 6 - 12 år......................Halva priset

Bokning

Bokning görs till expeditionen 011-131094
Boka ej på telefonsvararen, då missförstånd och oklarheter kan uppstå. En skriftlig
bekräftelse med inbetalningskort skickas
till den som bokar.

Frågor om Sjöstugan

Har du några undringar kan du ringa:
Frank Svensson
011 - 13 80 29

Lars-Erik Johansson
Peo Engstrand
Expeditionen
Sjöstugans telefon

070 200 40 11
011 - 17 01 90
011 - 13 10 94
011 - 33 13 81

Priser Sjöstugans sommarcafé
Öppet lördagar och söndagar kl. 11 - 17.

Kaffe med bröd................................................20 kr
Kaffe...................................................................5 kr
Bulle...................................................................5 kr
Smörgås, ost, skinka........................................5 kr
Läsk, lättöl, bordsvatten...................................5 kr
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Rapport från rådets sammanträde den 24 april 2014.

Förslaget om ett kommunalt politiskt inriktningsdokument, som
utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, har varit ute på remiss till organisationer
och nämnder. Den 26 maj mellan kl. 16.30 – 17.00 ska kom
munfullmäktige ha tillgänglighet som tema och den 16 juni ska
inriktningsdokumentet till kommunfullmäktige för beslut.

Mona Olsson, ordförande, informerade om att regler och riktlinjer för föreningsbidrag till pensionärs- och funktionshinderföreningar i Norrköpings kommun ska
ses över. En politisk arbetsgrupp från vård- och omsorgsnämnden kommer att ta
fram ett förslag. Det är tänkt att förslaget ska skickas på remiss till föreningarna i
början av hösten, för att därefter presenteras för nämnden i slutet av 2014 och
börja användas vid bidragsansökan för 2016.

Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, redogjorde för den utvärdering
som gjorts under våren för KRF – Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
och KPR – Kommunala pensionärsrådet. Utvärderingen genomfördes via utskickade enkäter till samtliga ledamöter och ersättare från nämnder och organisationer. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur ledamöterna upplever
rådens arbete. De öppna frågorna visade vad som har fungerat bra och vad som
kan förbättras och/eller förändras inför kommande mandatperiod. Utvärderingen i
sin helhet finns hos DHR och kommunen.

Beredningsutskottet hade tagit fram ett antal frågeställningar om rådets arbete
för kommande mandatperiod. Efter gruppdiskussioner i rådet redovisades olika
synpunkter och förslag till åtgärder bland annat

- förändringar i rådets riktlinjer och rådets placering
- utökad nämndrepresentation i rådet
- komplettering i referensgruppernas sammansättning och arbetssätt.

DHR har drivit frågan att rådet ska ha sin organisatoriska placering under kommunstyrelsen och inte som idag under vård- och omsorgsnämnden. Frågorna
som rådet har att hantera faller under alla nämnders ansvar och i flertalet andra
kommuner är de kommunala råden placerade under kommunstyrelsen. Gruppdiskussionerna visade att det finns en majoritet i rådet för detta. KRF tillskriver
kommunstyrelsen i frågan.
fortsättning nästa sida...

Z

7

KRF har bjudit in till årets Tillgänglighetspromenad i centrala Norrköping. Den
22 maj tittar man närmare på uteserveringar samt övrig framkomlighet och hinder i utemiljön. Efter promenaden samlas man för en diskussion i Rosen. KRF
har bjudit in till årets Tillgänglighetspromenad i centrala Norrköping. Den 22 maj
tittar man närmare på uteserveringar samt övrig framkomlighet och hinder i utemiljön. Efter promenaden samlas man för en diskussion i Rosen.

Protokollet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbsida och hos DHR Norrköping.

Nästa sammanträde i KRF är den 25 september 2014.

Monica Svensson

DHR förbundet har två lägenheter, för uthyrning till medlemmar, på det väl tillgängliga kurhotellet Mar y Sol i Los Christianos på Teneriffas södra spets.

Mar y Sol har pool med lift och är beläget endast 350 meter från strandpromenaden.
Den omkringliggande terrängen är kuperad vilket gör det lämpligt att använda medhavd
elrullstol eller dylikt. Teknisk utrustning finns även att hyra av hotellet/LeRo.
Lägenheterna
Båda lägenheterna renoverades under sommaren 2012 och fick uppfräschade ytskikt, förbättringar och delvis förnyat möblemang. Förbättringsarbeten görs även löpande utifrån
behov.
Nr 2335; 2-rumslägenhet på våning 3 av 3 med fyra bäddar fördelade på två reglerbara
sängar i sovrummet samt bäddsoffa (totalt bäddmått 140 cm) med två bäddar i vardags/allrummet. Lägenheten har öppen planlösning mot köksdelen.
Nr 2325; 1-rumslägenhet på våning 3 av 4 med två bäddar i bäddsoffa (totalt bäddmått
140 cm) i vardags-/allrummet. Lägenheten har öppen planlösning mot köksdelen. Denna
lägenhet kan upplevas vara trängre för användare av rullstol.

Båda lägenheterna har balkong samt är utrustade med normal köksutrustning. I den
större lägenheten, nr 2335, finns utöver kylskåp och kokplattor även mikrovågsugn.
Säkerhetsbox finns i båda lägenheterna vilken rekommenderas att man använder vid all
förvaring av värdesaker.
Personlift samt duschstol finns att låna i DHRs regi på plats genom kontakt med DHRs
tillsynsman Leif Jansson, tel +34 67 04 83 389.
Kontakta gärna Leif innan avresa för att möjliggöra att det som önskas finns på plats vid
ankomst.
Bokning
Nuvarande bokningsbara säsong är perioden t o m 2 november 2014.
Bokning görs via Angelica Engmarker tel 08-685 80 19, observera att bokning endast kan
göras via personlig kontakt, meddelanden på telefonsvarare eller e-post beaktas ej som
bokning. Medlemsnummer i DHR ska uppges vid bokning.
Vi erbjuder bokning av en eller två veckors vistelse, det är möjligt att boka båda lägenheterna för samma tidsperiod vilket ger en rabatt på 500 kronor/ vecka. Bytesdagar är söndagar.
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Catharina under Eken

år ek som finns på Sommarhemmet är
gammal, cirka 500 år. Eken har tagit
del av många upplevelser från olika generationer med nyanser av glädje, sorg och
hårt envist arbete.

Sommarhemmet som idag är 60 år gammal
var innan dess en lantarbetarbostad. Under
åren har medlemmarna i DHR renoverat
och förbättrat huset. Jag rullar fram för att
sitta under den gamla fina eken.

Trädet viskar i mitt öra att många saker har
hänt under alla dessa år, att olika generationer har fått njuta av vårt Sommarhem.

djupt och önskar oss alltid välkomna!

Uan de hjälpsamma händerna hade inte
vårt Sommarhem funnits och eken stått
ensam. Jag älskar vårt Sommarhem och vi
ska vara rädda om det.

Under sommarmånaderna är det öppet för
medlemmar att komma att ta en fika och
det är tack vare oss medlemmar som tar
ansvaret att det finns bröd och kaffe här.
Sigge och jag kommer att vara värdar
under en helg i augusti månad.

På vår underbara plats har vi alltid blivit välkomna. Här finns nya och gamla medlemmar med olika handikapp, vars händer
hjälper oss på alla olika sätt att reparera,
bygga och underhålla vårt betydelsefulla
Sommarhem. Jag tänker på dem som inte
finns med oss längre som hjälpt oss att
skapa denna underbara plats.

Nu när jag sitter under den gamla eken hör
jag att en ny brygga är lagd som en stenkista och att den ska hålla för isen som har
tagit våra bryggor år från år. I sommar kanske vi kan njuta av ett dopp. Jag tänker på
alla de hjälpsamma händerna som byggt
upp Sommarhemmet så de har blivit större
och trivsammare.

Jag kan se hur gemenskapen mellan oss
växer. Nu kommer det någon med gott
kaffe och nybakade bullar. Vi njuter, samtidigt som naturen knoppas och klär sig med
vackra färger. Äntligen är det vår.

Det blir en härlig upplevelse för medlemmarna när färdtjänst bussarna kommer från
staden till Sommarhemmet. Eken bugar

Önskar alla en härlig sommar!
Kram

Catharina under Eken
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Att anlägga en brygga

årt fina Sommarhem är ju perfekt på alla
sätt och vis, om det inte vore för en liten
detalj, som blivit till en följetong. Vår brygga
har varje år mer eller mindre demolerats av
Glans häftiga sjögång och den vårliga islossningen.
Vi har försökt alla tänkbara varianter, från
stenpir och träbrygga på bockar, till brygga
på pålar som drivits ner med grävmaskin.
Allt har misslyckats!
Återstod en variant, en stenkista. Men hur
gör man en sådan?
Som tur är har vi Vesa i vår förening, han
åtog sig att tillverka en. Han hittade ett parti
stockar som var perfekta, vi köpte dem!
Stockarna kapades och iordningställdes
och på bilden har de fraktats till vår p-plats.

Kistan är uppbyggd och fylld med sten.
Hörnen är sammanfogade med en metod
som heter laxstjärtsinkning. Nog så avancerat, när det också ska luta en aning.
Många vinklar att hålla reda på!
På bilden har snön och isen kommit och
håller som vanligt Glan i ett järngrepp.

Det blev en beskedlig isvinter, som inte
ställde stenkistan på så hårda prov, men
detta kommer att stå emot även svåra islossningar.
Vi är övertygade om att detta är lösningen
på våra mångåriga problem.

Grävmaskinen har jämnat till botten och det
är dags att bygg upp kistan. Nog så knepigt
att få de första varven stockar ligga kvar
under vattnet, de vill ju flyta upp!

Våren har kommit och sjön ligger spegelblank och fin.
Många var intresserade av bryggan och var
ute och inspekterade bygget.
Så småningom ska det bli en bekväm nergång för den som vill ta sig ett dopp. Det
kommer att bli på höger sida när man går
ut på bryggan.

10

I

Uteserveringar

mars förra året släpptes de nyskrivna
riktlinjerna för utformningen av stadens
uteserveringar. Eftersom man var sent ute
och många redan riggat upp sina uteserveringar, beslutades att reglerna skulle
träda i kraft först till säsongen 2014.
Egentligen är det ju samma regler som
funnits sedan 1999, så i stora drag borde
det mesta vara välbekant.
En hake i sammanhanget är att tillsynsansvaret har hela tiden legat hos polisen,
men dom har hela tiden ansett att dessa
ärenden haft låg prioritering, eller i verkligheten ingen prioritering alls. Detsamma
gäller förresten allt som ställs ut på trottoarer, i form av s.k. trottoarpratare, blommor
och allehanda pinaler. Det är förbjudet och
även där har polisen tillsynsansvaret.
Ringer man och anmäler sådant, får man
alltid till svar, att det är låg prioritering på
sådana ärenden.
När den tidiga våren anlände i april, fick
såklart krögare och caféägare bråttom att
ta tag i det här med uteserveringar. Då fick
dom klart för sig att nu skulle kommunen
använda sig av det regelverk som spikades för ett år sedan. Ett par krögare vände
sig då till NT och så var cirkusen igång.
Det startades en facebookgrupp som samlade in “gilla” på temat, låt oss behålla
våra uteserveringar. Raskt fick man ihop
ett antal tusen “gilla”! Fast det märktes på
kommentarerna, att de flesta trodde att
frågan gällde uteserveringarnas vara eller
icke vara, fast var det syftet med gruppen?
Lite oklart kanske!
Det hela slutade med att kommunalrådet
Stjernkvist gick ut och satte stopp för det
hela och sa att tills vidare ska de gamla reglerna gälla. Ganska intressant egentligen,
menar han då reglerna som gällde innan
de ett år gamla reglerna trädde i kraft. Då
gäller alltså de regler som är från 1999
och som i grunden är lika utformade som

de nya.
Vän av ordning undrar såklart varför jag
ägnar så mycket energi åt detta. Men saken är ju den,att vi från DHR deltagit i framtagandet av det nya regelverket. Främst
när det gäller framkomligheten på trottoarer och tillgängligheten till uteserveringarna
De s.k. trädäcken, som är uppbyggda i
skiftande höjd, oavsett hur platt marken är,
utgör ju inget hinder i sig, men att komma
in på däcket är ofta omöjligt. Pliktskyldigast finns något som liknar en ramp, men
som lutar bortåt 90 grader och ofta finns
det en grind som måste öppnas.

På bilden ser vi en servering som måste
betraktas som ett skräckexempel i detta
sammanhang. Trädäcket är placerat på
gångstråket för synskadade, alltså på de
räfflade plattorna nederst till vänster. Dessutom två utställda trottoarpratare och en
brant ramp som inte går att forcera med
en el-rullstol eller liknande.
Ett glasklart fall för polisen!
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Hörsalstrappan

i har väl inte gömt bort den så omtalade trappan i Hörsalsparken? Det är ett tag sen
det skrevs i spalterna om projektet, men nu har FÖ väckt liv i frågan igen. Man har till
och med en arkitektritade illustrationen på den tilltänkta skapelsen.

– Det är så kallade lådor av cortenstål runt de här historiska murarna, som sedan kommer att täckas över
med glas, så att alla kan se en skymt av gamla Norrköping i framtiden, enligt landskapsarkitekt Cecilia
Österholm.Hon meddelar också att det inte blir klart
under denna sommar.
Däremot kommer det redan under den här sommaren
att visa sig stora sanitära problem i Hörsalsparken.
Allt enligt en välinformerad källa!

Oklara bedömningar av barns rätt till assistans

Försäkringskassan har svårt att avgöra vad som är normalt föräldraansvar och besluten varierar från fall till fall, visar en ny granskning.

När Försäkringskassan bedömer barns rätt till assistans ska det hjälpbehov som ett barn
normalt har räknas bort. Utgångspunkten är att alla barn behöver en viss mängd hjälp och
stöd av sina föräldrar. Det innebär att ett barn med funktionsnedsättning bara kan få personlig assistans utöver det behov som täcks av föräldraansvaret.

En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar dock att gränserna
för vad som anses vara normalt föräldraansvar varierar och handläggarna tvingas ibland
utgå från sina egna erfarenheter av vad barn i olika åldrar klarar av att göra. Det kan
handla om när barn slutar med blöjor eller hur mycket hjälp de behöver med att borsta tänderna.

ISF har gått igenom 378 fall där försäkringskassan har bedömt assistansbehovet för barn
under tolv år. I vart fjärde fall saknas helt beräkning av föräldraansvarets omfattning medan
bedömningarna i de övriga görs på olika sätt.

”Skillnaderna mellan bedömningarna gör att det blir svårare att jämföra besluten, vilket kan
leda till att eventuella osakliga skillnader blir svåra att upptäcka”, skriver ISF.

Försäkringskassan uppmanas därför att ta fram bättre beslutsstöd för att bedöma föräldraansvaret. Dels för att bedöma vad som är normalt i omhändertagandet av barn i olika
åldrar, dels för att avgöra vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar har för förmågan
att klara av olika vardagssysslor.

ISF vill också att Försäkringskassan utvecklar rutiner för dokumentation av hur föräldraansvaret bedöms i besluten. Dessutom uppmanar myndigheten regeringen att utreda den
rättsliga utformningen av föräldraansvaret.
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Sjöstugans sommarcafé 2014

Cafévärdar - lördagar o söndagar. kl.11.00-17.00
______________________________________________________
14 juni
Grillparty vid Sjöstugan
20 juni
Midsommarfirande för medlemmar
______________________________________________________________________
21 juni Midsommardagen Ann-Marie och Margareta S.
011 – 14 43 84
22 juni söndag
Ann-Marie och
Barbro
011 – 14 43 84
_____________________________________________________________________
28 juni lördag
Janne, Harrieth och Peo
070-471 76 53

29 juni söndag
Gustav och M
011 – 23 92 15
______________________________________________________________________
5 juli lördag
Gustav och M
011 – 23 92 15

6 juli söndag
Agneta och Margareta S.
0733 – 52 15 24
______________________________________________________________________
12 - 13 juli Våfflor lördag Inga och Britt
011 - 16 79 25
_____________________________________________________________________
19 - 20 juli
Ann-Marie och Barbro
011 – 14 43 84
______________________________________________________________________
26 - 27 juli
Gustav och M
011 – 23 92 15
______________________________________________________________________
2 – 3 aug.
Sigge och Katarina
070 – 456 71 11

9 aug. - 10 aug.
Inga och Britt
011 - 16 79 25
______________________________________________________________________
16 - 17 aug
Bo och Birgitta H.
011 – 10 47 57
_____________________________________________________________________
23 aug. Ostbuffe´ lörd.
Ingrid och Thure
011 – 330 337
24 aug. söndag
Ulla J. och Lars-Erik
070 – 63 05 7 31
______________________________________________________________________

9 aug.
Politikerdag - Torgmöte vid Domino
13 aug.
Paneldebatt: Politiker vid Sjöstugan
21 sept. Möte – sommaravslutning med paket & skördeauktion. - Kaffekommittén
_____________________________________________________________________

Cafévärdar: Om något håller på att ta slut inför nästa caféhelg, ring den som ska vara
värd helgen efter, eller Frank 13 80 29 eller Lars-Erik 070 200 40 11
Cafévärdar: Vid förhinder - ring till någon av dem på listan ovan och se om det går att
byta helg.
Telefon till Sommarhemmet 011 - 33 13 81 till Expeditionen 011 - 13 10 94

Ä
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Tisdagsträffarna vid Sjöstugan

ven i år kör vi med de populära tisdagsträffarna, som förra året lockade många deltagare. Vem kan inte ha glädje av ett par timmar i glada vänners lag och i en
vacker natur vid Glans strand, så säg?
Vi kör på den inslagna linjen och träffas varje tisdag med startdatum den 3 juni mellan
kl. 15.00 - 18.00 och vi siktar på att hålla på t.o.m. 2 september.

Värdar

Tisdagsträffarna kl. 15 – 18.00

Vi serverar korv med bröd – dricka – kaffe och kaka
___________________________________________________________________
3 juni
Harrieth och Peo
070 - 471 76 53
___________________________________________________________________
10 juni
Ann-Marie och Barbro
011 – 14 43 84
___________________________________________________________________
17 juni
Ulla J. och Lars-Erik
070 – 63 05 731
___________________________________________________________________
24 juni
Ulla J. och Margareta S
070 – 63 05 7 31
___________________________________________________________________
1 juli
Ann-Marie och Barbro
011 – 14 43 84
___________________________________________________________________
8 juli
Ulla J. och Bo
070 – 63 05 7 31
___________________________________________________________________
15 juli
Ulla och Vesa
070 – 718 10 96
___________________________________________________________________
22 juli
Lars-Erik, Peo och Janne
070 – 200 40 11
___________________________________________________________________
29 juli
Ulla och Vesa
070 – 718 10 96
___________________________________________________________________
5 aug.
Ann-Marie och Margareta J.
011 – 14 43 84
___________________________________________________________________
12 aug.
Ingrid och Thure
011 – 33 03 37
___________________________________________________________________
19 aug.
Peo, Harrieth
070 – 471 76 53
___________________________________________________________________
26 aug.
Ulla J. och Lars-Erik
070 - 6 3 05 7 31
___________________________________________________________________
2 sept.
Harrieth och Peo
070 – 471 76 53
___________________________________________________________________
Ersättare: Ring följande vid sjukdom eller förhinder

Margareta S. 011 – 18 00 42 - Marianne J. - 0739 – 94 47 55
Inga J. 011 – 16 79 25 - Anita J. 011 – 14 49 98 Peo E. - Tel: 070 – 471 76 53
Ring i andra hand till någon annan på listorna
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Party, Party - Grillparty!

ördagen den 14 juni vankas det Grillparty ute vid Sjöstugan. Vi får hoppas på sol och vackert väder så att vi kan
sitta ute. Men som vanligt lämnas inga garantier.

Det serveras Exotisk planka, som består av följande läckerheter: Skivad rostbiff, skivad rökt skinka, rökt skivad kalkon,
skivad pepparsalami, potatissallad, grönsaker, tomatsallad, 3
sorters ost, kex och druvor, smör och bröd, dressing, grönsaker, exotiska frukter, läsk eller lättöl, kaffe med kaka.

Vi börja kl. 15.00 och det hela är gratis för alla våra medlemmar, även assistenter!
Anmälan senast den 11 juni.

Midsommarafton vid Sjöstugan

F

redagen den 20 juni firar vi traditionsenlig midsommarafton vid
Sjöstugan. Den som kan och vill är välkommen redan vid lunchtaget.
Tag med matsäck, kaffe brygger vi gemensamt.
Det är många sysslor som ska fixas innan Majstångenska resas vid
15-tiden. Det är mycket jobb, att få till den lika fin som tidigare år!
Hemgårdens Folkdanslag gör sin uppvisning ca. 16.00
Efter dansen serveras sill och potatis med gräddfil och gräslök,
smörgås, läsk eller lättöl. Senare serveras det kaffe med kaka.

Det hela är gratis för alla våra medlemmar, även assistenter!
Anmälan senast den 17 juni.

L

Ostbuffé vid Sjöstugan

ördagen den 23 augusti borde det vara dags för kräftskiva ute vid Sjöstugan!, men
på grund av det dåliga deltagandet i kräftätandet ändrar vi tema för vår augustifest.

Vi ordnar i stället till med en ostbuffé. Ost, kex och frukt i mängder!
Läsk, vatten eller lättöl pluss kaffe med kaka 40 kr.

Vi samlas kl. 15.00 och håller på till 18.00.

Anmälan senast torsdagen den 21 augusti.

15

Program i vår och sommar
18 maj

Möte vid Sjöstugan
Söndagen den 18 maj kl. 15.00 - 18.00 vid Sjöstugan.
Medlemsmöte med kaffe och dopp - avgift 20 kr.
Underhållning med Kurt Spjut.
Anmälan senast den 15 maj

14 juni

Grillparty vid Sjöstugan
Lördagen den 14 juni bjuder vi på Grillparty vid Sjöstugan.
Vi börjar kl. 15.00 och det hela är gratis!
Läs mer på sidan 14.

20 juni

Midsommarfirande vid Sjöstugan
Fredagen den 20 juni firar vi midsommar vid Sjöstugan.
Läs mer på sidan 14.

12-13 juli

Våfflor vid Sjöstugan
Lördagen den 12:e och söndagen den 13:e juli vankas
det våfflor vid Sjöstugan.
Vi kör den nya modellen - drop in - kom när du vill under
de båda dagarna mellan 11.00-17.00.
Kaffe med två våfflor, sylt och grädde kostar 20 kr.

9-13 aug

Politikerdagar
Läs mer om politikerdagarna på sidan 4.

23 aug

Ostbuffé vid Sjöstugan
Lördagen den 23 augusti dukar vi till ostbuffé ute vid
Sjöstugan.
Läs mer på sidan 14.

21 sep

Möte och sommaravslutning
Söndagen den 21 september kl. 15.00 - 18.00 håller
vi månadsmöte med sommaravslutning och skördeoch paketauktion.
Anmälan senast den 18 september.
Anmälan till sammankomster - ring expeditionen 011 - 13 10 94
eller på internet via E-post dhr.norrkoping@telia.com

Expeditionens bemanning...
Måndagar - fredagar kl. 09.00 - 13.00
Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider.
Semesterstängt!
Expeditionen är semesterstängd från 23 juni t.o.m. 25 juli.
Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till
Göran Dahlström 070 714 96 06 eller Frank Svensson 13 80 29
som då kan ta emot anmälan till sammankomster m.m.

Bokningar av Sjöstugan inför säsongen, ring kansliet 011-13 10 94
Frågor i ärendet: Frank 011-13 80 29 eller Lars-Erik 070 200 40 11

Anmälan till sammankomster görs till expeditionen 011-13 10 94

Viktiga datum under sommaren
11/6
14/6

17/6
20/6

Sista anmälningsdag till Grillpartyt
Grillparty vid Sjöstugan

Sista anmälningsdag till Midsommarfest
Midsommarfest vid Sjöstugan

12-13/7 Våfflor vid Sjöstugan

9 - 13/8 Politikerdagar

20/8
23/8

19/9
21/9

Sista anmälningsdag till ostbuffé
Ostbuffé vid Sjöstugan

Sista anmälningsdag till Sommaravslutning
Sommaravslutning vid Sjöstugan

Manusstopp till nästa nummer den 25 augusti

