
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

maj – juni 
          
 

 

Kansli  
 

Öppettider på kansliet 
Kansliet är bemannat tisdag och onsdag kl. 09 – 15 (stängt för lunch kl. 12.00 - 12.30) och 

fredagar kl. 10 - 14 av vår kanslist Annie. Övriga tider kan du skicka mejl: 

goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande på telefonsvararen: 031-12 10 

03. 

 

Utskick på mejl? 

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 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com
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Aktiviteter    
 

 

Kurs i hjärt- och lungräddning   
I slutet av maj kommer vi i samarbete med Hjärt- och lungsjukas förening ha två separata 
kurstillfällen i hjärt- och lungräddning.  
 
Datum: Tisdagen den 30 maj och onsdagen den 31 maj 2017 
Var: Lokal Röda Sten, Dalheimers hus, Göteborg  
Tid: 18.00– 21.00  
 
Kostnad: Medlemmar får gå gratis. OBS - begränsat antal. Övriga 

får gå i mån av plats och betalar då 100 kronor. 

Anmälan: senast tisdag 23 maj till vårt kansli på  

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

 

 

 

Femkamp på Liseberg  
 

Så var det dags för vårt årliga Lisebergsbesök 

Vem tar hem femkampsmästerskapet 2017? 

 

Efter femkampen tar vi en fika tillsammans. 

 

Ta gärna med vän eller anhörig! 

 

Datum: Söndag 18 juni 

Tid: 12.00 

Plats: Vi samlas vid trappan till vänster om huvudentrén 

Kostnad: Medlemmar: vi bjuder på femkampshäftet. Inträdesavgiften står du själv för. 

Icke medlem: 75 kr för femkampshäftet samt inträdesavgiften. 

 

Anmälan senast tisdag 12 juni till vårt kansli på  

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

 

 

 

Grillkväll i augusti 
Vi vill passa på att slå ett slag för vår traditionsenliga grillkväll på en av Lilla Amundöns 

vackra uddar den 17 augusti. Då bjuder vi på grillat, sallad och dricka, kaffe/te 

och kaka. Mer information kommer i nästa medlemsbrev.  
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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 

På intyget ska det stå att du har behov av varmvattenträning. 
Badet öppnar för säsongen den 5 juni och har öppet till den 13 augusti 
Badet är stängt den 8 juni samt på midsommarafton och midsommardagen.  
 

Kontaktuppgifter:  
 Besöksadress Lillövägen 10  
 Adress Box 114 401 21 Göteborg  
 telefon 0705-91 13 75, 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 
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Kaviarfisk 
Här kommer ännu ett välsmakande recept från Mag- och tarmförbundets kokbok Näring & 
njutning, Mat för ömtåliga magar. Boken finns att köpa på kansliet för 100 kronor. 
 
Den här rätten ska helst göras med orökt, salt kaviar. Gott när man längtar efter något salt. 
 
 
 
2 port 4 port 
250 g 500 g vit fiskfilé, t.ex. torsk   
1 dl 2 dl matlagningsgrädde 
½ dl 1 dl lättmjölk 
¼ st ½ st fiskbuljongtärning 
½ msk 1 msk mjöl 
2 msk 4 msk kaviar från tub 
1 st 2 st hårdkokta ägg 
½ st 1 st knippa dill 
 

 Koka äggen i 10 minuter och spola dem i kallt vatten. 

 Skär fisken i mindre bitar. 

 Vispa ihop grädde, mjölk, buljongtärning, mjöl och kaviar i en låg, vid panna. 

 Koka upp och lägg i fisken. 

 Låt sjuda i 4 -5 minuter. 

 Skala och hacka äggen. 

 Hacka dillen. 

 Strö över ägg och dill. 
 
Servera med kokt potatis.  
 
En portion ger 265 kcal (1110 kJ), 12 g fett och 0 g fibrer. En portion med kokt potatis och kokta 
morötter ger 450 kcal (1890 kJ), 12 g fett och 4 g fibrer. 

 
 

 

 

 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 
 

Kansliet är bemannat tisdag och onsdag kl. 09 -15 och fredagar kl. 10 – 14. Övriga tider finns 

telefonsvarare.  

Tel: 031-12 10 03. 
 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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