
  
 
 

 
MEDLEMSBLADET  

 

Juli – September 2018 
          

OBS! Ändrade öppettider på kansliet  
Från och med den 18 juni har kansliet följande öppettider:  

Måndag 08.00 – 17.00 

Tisdag 08.00 – 12.00 

Onsdag 13.00 – 17.00 

Torsdag 08.00 – 12.00 

Fredag STÄNGT  

 

Semesterstängt 
Kansliet har semesterstängt v. 28 – 31. Kansliet öppnar åter den 6 augusti.  
 

 

 

Aktiviteter  
 

Årets Grillkväll med extra sommarlovskul för barnen 

Kom och häng med oss! 

Mag- och tarmföreningen i Göteborg bjuder in till en härlig dag på vackra Amundön i 

Göteborgs skärgård. Dagen är kostnadsfri och vi har inget krav på medlemskap (självklart 

välkomnar vi er som medlemmar om ni inte redan är det. Gå i så fall in på vår hemsida och 

anmäl er).  

Datum: torsdagen den 16 augusti 
Tid: 15.30  
Plats: Lilla Amundön handikappbadet, Lillövägen 10 i Göteborg  
Länk till badet med information och vägbeskrivning 

Aktiviteter under dagen; bad i hav och bassäng, lekar, skattjakt, fiskdamm, fika och 
grillning. En gastrosjuksköterska kommer finnas på plats för att besvara frågor eller 
funderingar. Reservation för ändringar.  
 
För anmälan och mer information läs bifogade inbjudan. 
 

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lilla-amundons-bad/kontakt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LYxDLQwcTQNM_AzCPIwNDQ30w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgAM5mJO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Annat att hålla koll på till hösten 
 

Hisingens Funktionshinderdag  

Söndagen den 26 augusti är det åter dags för Hisingens Funktionshinderdag i 
Flunsåsparken. Under dagen kommer det att bjudas på olika artistframträdanden, körsång, 
barnteater, lotteriförsäljning, utställare med mera. Bland annat kommer Hanna Ferm från idol 
2017 att närvara. 

När: Söndag 26 augusti kl. 12.00 – 16.00. 

Plats: Flunsåsparken, Hisingen. 

Målgrupp: Alla intresserade. 

Kostnad: Inträde gratis.  

Mag- och tarmföreningen är med som utställare. Kom gärna och besök oss vid vårt bord.  

Arrangörer: GBG:s stad Västra Hisingen, GBG:s stad Lundby, GBG:s stad Norra Hisingen 
och Stadsdelarnas funktionshinderråd. 
 

Hitta till Flunsåsparken  
 

 

Boka dagen! 

Föreläsning om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar 13 september 
 

Boka in den 13 september då vi kommer att ha en öppen föreläsning om IBD, 
inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar.  
 
Mer information kommer längre fram.  
 

 

Medlemsträff 

Välkommen att träffa andra i samma situation för att byta tankar, funderingar och 

erfarenheter. Meddela gärna i förväg vilken diagnos du vill prata om. Annars pratar vi om 

olika diagnoser. 

 

Datum: Måndagen den 15 oktober  

Tid: 18.30 - ca 20.00 

Plats: Mötesrummet, plan U1, Dalheimers Hus, 

Slottsskogsgatan 12, Göteborg. 

 

Vi bjuder på fika. Ta gärna med en vän eller anhörig! 

Anmälan senast den 8 oktober till vårt kansli på tel. 031-12 10 

03 eller via mejl: goteborg.magotarm@telia.com 

http://flunsan.se/hitta/
mailto:goteborg.magotarm@telia.com


Bus eller godis? Familjedag på Liseberg under Halloween  

Under höstlovet vecka 44 kommer vi att ha en  
eftermiddag på Liseberg i samband med Halloween. 
 
        Mer information kommer längre fram. 

 

 

 

Boka dagen! 

Jullunch på Hamnkrogen, Liseberg 

Vår traditionella jullunch på Hamnkrogen, Liseberg, går denna gång av stapeln söndagen 

den 9 december. Boka dagen eller anmäl dig redan nu. Hör i så fall av dig till kansliet på  

tel. 031-12 10 03 eller e-post: goteborg.magotarm@telia.com.  
 

 
 

Funktionsrätt Västra Götaland – temakvällar i höst 
 

Tandvård – vilka rättigheter har du? Det har kommit nya bestämmelser. Den 16 oktober 
arrangerar Funktionsrätt VG en temakväll med tandvård. Boka dagen! 
 

Den stora årliga Anhörigdagen. Den 23 november arrangerar Funktionsrätt VG en 
temakväll om anhörigvården. Boka dagen! 
 

Mer information kommer längre fram. 

 

 

Lilla Amundöns bad 
 

Lilla Amundöns bad är ett bad för personer med funktionsnedsättningar. Badet ligger i Askim 
i Södra Göteborg. Här finns både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng.  

För att ha behörighet till området och bassängen krävs att du har något av följande: 

 en väl synlig funktionsnedsättning  
 en aktuell remiss från läkare eller sjukgymnast. 
 ett färdtjänstintyg eller handikapptillstånd för bilen ihop med legitimation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: David Eng 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com


På intyget ska det stå att du har behov av varmvattenträning. 
Badet öppnar för säsongen den 5 juni och har öppet till den 19 augusti 
Badet är stängt på midsommarafton och midsommardagen.  

Kontaktuppgifter:  
 Besöksadress: Lillövägen 10  
 Telefon: 031-368 22 45  
 E-post: lilla.amundon@ioff.goteborg.se  

 

Så går det till 

När du ska besöka Lilla Amundöns bad behöver du en personlig bricka som du använder för 
inpassering. Brickan köper du på plats på Lilla Amundön, vardagar 9-18 och lördag-söndag  
9-16. Brickan placeras på en läsare vid grinden. Grinden öppnas med giltig bricka och stängs 
automatiskt efter in- eller utpassering. 

Här hittar du mer information om hur du köper bricka och vad det kostar:  

Priser Lilla Amundöns bad 

För mer information gå in på deras hemsida Lilla Amundöns bad 

 

 

 

 

Till våra medlemmar 

Har du någon idé eller önskemål om vad som skulle vara roligt 

att göra så hör gärna av dig till oss.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20lilla.amundon@ioff.goteborg.se
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201642411314359
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lilla-amundons-bad/ditt-besok/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93cMszQ0cTb0CPP0sXQ39HY31w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgDDIl2D/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Kansli  
 

Öppettider på kansliet 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annie följande tider: 

måndagar  08.00 – 17.00  

tisdagar  08.00 – 12.00 

onsdagar  13.00 – 17.00 

torsdagar  08.00 – 12.00 

fredagar  stängt  

 

Övriga tider kan du skicka mejl: goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett 

meddelande på telefonsvararen: 031-12 10 03. 

 

Portot har höjts! 
Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

 

Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  

Ange att det gäller våra utskick.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magars Facebookgrupp i Göteborgsområdet. Där får du reda på de 
aktiviteter vi kommer att ha. Följ gärna Förbundets Unga Magar på Instagram. 
 
För dig som inte är aktiv på Facebook går det bra att skicka ett mejl så får du utskick via 
mejl.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

 
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 

 

Tel: 031-12 10 03. 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 

 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com
http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg
mailto:unga.magar.gbg@gmail.com
mailto:goteborg.magotarm@telia.com
http://www.magotarm.se/goteborg

