
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Juni – Augusti 2019 
          
 

 

 

Semesterstängt 
Kansliet har semesterstängt v. 28 – 31. Kansliet öppnar åter den 5 augusti.  
 

 

 

Aktiviteter  
 

Femkamp på Liseberg  
 

Så var det dags för vårt årliga Lisebergsbesök 

Vem tar hem femkampsmästerskapet 2019? 

 

Efter femkampen tar vi en fika tillsammans. 

 

Barn, unga och familjer välkomna. 
Ta gärna med vän eller anhörig! 

 

Datum: Söndag 9 juni 

Tid: 12.00  

Plats: Vi samlas vid trappan till vänster om huvudentrén 

Kostnad: Medlemmar: vi bjuder på femkampshäftet.  

 

 

Anmälan senast tisdag 4 juni till vårt kansli på  

tel. 031-12 10 03 eller mejl: goteborg.magotarm@telia.com 
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Årets Grillkväll med extra sommarlovskul för barnen 
på vackra Amundön! 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborg upprepar förra årets succé  

och bjuder åter igen in till en härlig dag på vackra Amundön i Göteborgs skärgård. 

Dagen är kostnadsfri för våra medlemmar och familjemedlemmar.   

Datum: torsdagen den 15 augusti 

Tid: 15.00 – ca 20.00 

Plats: Lilla Amundön handikappbadet, Lillövägen 10 i Göteborg  

Länk till badet med information och vägbeskrivning 

 

15.00 - Aktiviteter och fika på eftermiddagen. 

17.30 – Grillning med tillbehör.  

Aktiviteter under dagen; bad i hav och varmbassäng, lekar, fiskdamm, fika och grillning. 

Annika Bernhard Edvardsson, barnsjuksköterska Drottning Silvia, kommer finnas på plats! 

Anmälan: 

 Vid anmälan vill vi be om era kontaktuppgifter med namn, mailadress och 
telefonnummer. Vi vill också veta hur många vuxna som kommer samt antal barn och 
ålder på barnen. 

 Vi behöver veta om det finns eventuella allergier eller specialkost att ta hänsyn till. 

 Viktigt att ni skriver om ni medverkar både dag och kväll eller endast under 
dagen/kvällen. 

Sista anmälningsdag: Fredag den 9 Augusti via e-post: goteborg.magotarm@telia.com 

eller via telefon: 031-12 10 03.  

Det går bra att lämna anmälan på telefonsvararen, glöm då inte lämna alla uppgifter! 
 

Tipsa gärna om evenemanget om ni känner andra familjer som har barn med någon  

mag - och tarmsjukdom som vill bli medlemmar hos oss! 
 

Våra kontaktuppgifter: Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet, tel: 031-12 10 03, 

e-post: goteborg.magotarm@telia.com   

Varmt välkomna 

Praktisk information  
 Ta med badkläder/handduk (omklädningsrum finns). 
 Om barnet inte är simkunnigt ta med armpuffar - vi ansvarar INTE för barnen i bassängen 

eller bad i havet. Om barnet inte är simkunnigt ska förälder finnas med i badet.  
 Fri parkering. 
 Vi möter upp och släpper in bilar mellan 14.30-15.00 vid grinden in till  

Lilla Amundön handikappbadet. 

 Länk till badet med information och vägbeskrivning 

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lilla-amundons-bad/kontakt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LYxDLQwcTQNM_AzCPIwNDQ30w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgAM5mJO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Annat att hålla koll på till hösten 
 

Medlemsträff 

Vi kommer att ha en medlemsträff i höst där du får möjlighet att träffa andra i samma 

situation för att byta tankar, funderingar och erfarenheter.  

Mer information kommer längre fram. 

 

 

 

TIPS! 
 

EU-val 2019 - förtidsröstning på Dalheimers Hus 
Måndagen den 13 maj kan du förtidsrösta i EU-valet med ambulerande röstmottagare.  

Glöm inte att ta med dig röstkort och id-handling, till exempel pass eller körkort. 
 

Datum: Måndag den 13 maj  

Tid: kl. 10 – 16 

Lokal: Karl Johan, Dalheimers Hus 

 

 

 

 

 

Funktionsrätt Västra Götaland - Mänskliga rättigheter och lika villkor! 
En konferens med ett viktigt budskap – jämlika villkor för personer med 
funktionsnedsättningar! 
 
Tid: 11 maj kl. 09:30 - 15:00 
Plats: Scandic Backadal, Bäckebolsvägen, 422 53 Hisings Backa 
Anmälan: ombudsman@funktionsrattvg.se  

 

 

Krogar och busliv i Majorna  
Välkommen till Göteborgs Stadsmuseums föreläsning 

om Krogar och busliv i Majorna. Under 1800-talet var 

Majorna en farlig plats. En del av de som jobbade i 

segelfartygsnäringen fick betalt i sprit och slagsmål 

hörde till vardagen. Hur var det att bo i Majorna då? Lär 

känna några färgstarka invånare som Eva Ax och Karin 

på sågen. Ninna Boberg från Sjöfartsmuseet föreläser. 

Var: Dalheimers Hus 

Datum: Onsdag 22 maj  

Tid: 18:30–20:30  

Kostnad: Gratis  

 

mailto:ombudsman@funktionsrattvg.se


Bättre bilder  
Dags att ta lite härliga semesterbilder! På Stadsbiblioteket 

kan du få tips om hur du tar bättre bilder i sommar och hur 

du kan bildbehandla i olika appar. 

Datum: 2019-05-23  

Tid: 11.00–12.00  

Plats: Stadsbiblioteket Göteborg  

 
 
 
 

Att leva med funktionshinder i andra länder 
Välkomna till ett HafV-seminarium - Personer med funktionshinder - en jämförelse av villkor 

mellan Kina, Rwanda och Sverige. 

Ann Simmeborn Fleischer forskar inom området funktionshinder och arbetar som lektor i 

socialt arbete vid Göteborgs Universitet. 

Vid seminariet kommer Ann att berätta om de spännande 

erfarenheter hon fick under åren 2016 och 2017 då hon reste och 

undervisade några veckor i Kina respektive Rwanda. Vi får höra om 

hur det är att leva med funktionshinder i respektive land samt en 

jämförelse länderna emellan när det gäller levnadsvillkoren för 

personer med funktionshinder. 

 

Tid: Måndag 27/5 kl 18:30-20:00 (kaffe och smörgås serveras från 18:00) 

Plats: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 25 

Kostnad: Ingen kostnad 

Anmälan: till kerstin.falkman@psy.gu.se senast den17/5 

 

 

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: 

 ett aktuellt intyg från läkare eller sjukgymnast. 

 ett färdtjänstintyg eller handikapptillstånd för bilen ihop med legitimation 

 ett aktuellt bassängintyg/recept på fysisk aktivitet från legitimerad vårdpersonal. På 

intyget ska det stå att du har behov av varmvattenträning. 
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Foto: David Eng, Lilla Amundöns bad.  

Badet öppnar för säsongen den 4 juni och har öppet till den 18 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.  
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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 
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