
Välkommen att när som helst under året komma med i våra  
vattengymnastikgrupper. 

 
Måndagar kl. 19.00-20.00 eller 20.00-21.00. 
För dig som är medlem och vill träna aktivt. 
Vi har en grupp kl. 19.00-20.00 med lite mindre 
armrörelser, men ändå möjlig het att ta ut sig på 
konditionsdelen för den som vill. 
Vår andra grupp är kl. 20.00-21.00. Där kör vi ett 
lite tuffare pass med mer arm rörelser. 
Kostnad: 200 kr per termin.  P.g.a. sen start  kostar det 100 kr denna termin. 
Anmäl dig till kansliet på telefon: 0910–70 16 69 eller via e-post: skelleftea@rtp.se  
Kom ihåg att uppge vilken grupp du vill vara med i. Vi har ett begränsat antal platser till 
dessa grupper. 

Pandemin ser ut att fortsätta inverka på vårt liv ett tag till. Vi följer utvecklingen och de rekommen-

dationer som finns. Att ställa in all verksamhet känns inte rätt, så vi försöker genomföra det som går 

inom de rekommendationer som gäller.  

Vi får nog se detta program som preliminärt. För uppdateringar skickar vi ut e-post, informerar på 

vår hemsida eller så kan ni ringa oss på kansliet om ni är osäkra och har frågor. 

 

SURSTRÖM-

MINGSFEST 
Onsdag den 15 

september,  

kl 18.00 
 

Föreningen bjuder på 

surströmming, vi träf-

fas i kvartersgården 

på Hemmansgatan 

117, Anderstorp, för 

att äta, umgås och ha trevligt tillsammans. 

OBS! Tag med egen dryck och egen tallrik, glas och 

bestick! 

Vi bjuder våra medlemmar, övriga 80 kr. 
 

Anmälan senast måndag 13 september före kl 

12.00 till kansliet. 

Andningsövningar med  
Anncha Pavval hösten 2021 

Vi planerar att starta upp våra andningsöv-
ningar på Medlefors 
igen under hösten. 
Mer information 
kommer när vi har 
fått klart planeringen 
med Anncha. 

Canasta 

Fredag den 10 sep, 24 sep, 8 okt, 22 okt, 5 nov 

och 19 nov, kl. 12.30-16.00 

Vi har startat med canastan igen, varannan fre-

dag i konferensrum 2 på Storgatan 50. OBS! 

den inre dörren är låst till 12.45, så därför går 

vi in via dörren på västra gaveln, Hörnellgatan. 

Både nybörjare och erfarna spelare är välkom-

na. Ingen anmälan. 



Vårt bankgironummer är: 291-2707 

Dit betalar ni t.ex. badavgiften, eventuella avgifter för aktiviteter, resor m.m. 
 

OBS! medlemsavgiften betalas inte till detta konto. 

Ni som anmält e-post till förbundet får aviseringen om medlemsavgiften till er  

e-post, övriga får den som vanlig post. Påminnelser kommer även att skickas ut med  

vanlig post. 

Kreaktivt inslag ”Drakägg” Obs! preliminärt datum. 

17 november kl. 18.00, 

fortsättning (invändig målning) den 18 november kl. 18.00 
 
Vi tillverkar ”drakägg” 
som du målar effekt-
fullt inuti och får en 
vacker skål eller ljus-
lykta. 

Plats: ABF på Medle-
fors, lokal Skalman. 
Kostnad: 50 kr 
(föreningen sponsrar 
med 50 kr). 
Anmälan senast den  
8 november till  
kansliet. Begränsat 
antal platser. 

 

Julbord i Munkviken 
onsdag den 24 november kl. 18.00 
 
Vi har nu bokat julbord på Munk-
viken den 24 november, där bjuds 
det på julstämning med många 
”härgjorda” julrätter. 
Priset för våra medlemmar är 300 
kr. Det går förstås bra att ni tar 
med de som inte är medlemmar 
men de får betala fullt pris som är 
475 kr.  
Bindande anmälan senast den  
25 oktober till kansliet. 

Adressen till Munkviken är: Munkviken 130, 930 10 Lövånger. 



Vill du hjälpa till/bli ledsagare?  

Hör av dig till RTP:s kansli om du är intres-

serad. 

 

Ledsagarservice finns i samma våning som 

RTP:s kansli och är en kommunal service 

för funktionshindrade som bor i eget boen-

de. Som ledsagare följer man med den 

funktionshindrade och handlar, på prome-

nad, bio, restaurang, till läkare m.m. Ledsa-

garen får ersättning för kostnader och fö-

reningen får ett bidrag. Du får kostnadsfritt 

en utbildning där det ingår information om 

olika handikapp.  

Tänk på att era övriga familjemedlemmar kan bli medlemmar för  
endast 60 kr per familj. 
Gå in på RTP:s hemsida, rtp.se/medlem/ för att ändra ert medlemskap 
eller kontakta kansliet så hjälper vi er. 

Låna talböcker och ljudböcker via nätet.   
Ni kan låna hem talböcker via Legimus på www.legimus.se, för 
att använda tjänsten måste ni först registrera er hos Biblioteket. 
E-ljudböcker lånar ni via bibliotek.skelleftea.se 
du kan lyssna strömmande vid en dator, surfplatta eller på din 
mobiltelefon när du är uppkopplad mot Internet, eller nedladda-
de via appen Biblio. 

Övrig hjälp: Föreningen tar kontinuerligt på sig arbete gentemot kommunen och NTF. Det kan 
vara att hjälpa till med Cykelmästaren, kolla bilbältesanvändningen, eller liknande saker. För när-
varande är det inte så många som tar på sig de sakerna, utan vi nöter tufft på några få.  
Skulle detta vara något för dig, hör i så fall av dig till kansliet eller någon i styrelsen. Aktiviteterna 
ger en del inkomster till lokalföreningen. 

Om ni har en e-postadress och inte redan anmält den, anmäl den då gärna till oss 

så kan vi snabbt informera er om vad som händer i föreningen och om det blir nå-

gon förändring av programmet. Sänd er e-postadress till skelleftea@rtp.se 

Anmälan till aktiviteter gör Du till kansliet innan sista utsatt datum på  

telefon: 0760-22 66 24 eller via e-post: skelleftea@rtp.se om inget 
annat anges. Kom ihåg att avanmäla er om ni får förhinder.  



Styrelsen och kansliet tar 

gärna emot förslag och idé-

er på verksamhet, som vi 

kan genomföra tillsam-

mans. 

Besök vår hemsida för ak-

tuell information, ändringar 

i programmet m.m. (vi 

uppdaterar ofta). 

Adressen till hemsidan är: www.rtp.se/skelleftea 

Där kan ni bl.a. läsa om våra medlemsrabatter. 

Styrelsen 
Ordförande:  Pernilla Eriksson, Hemmansgatan 23, 931 56 Skellefteå 070-365 43 29 
Vice ordförande: Stellan Holmström, Frostkåge 225, 934 92 Kåge        070-522 50 99 
Sekreterare och  
kassör:  Irene Häggmark, Boviken 970, 931 99 Skellefteå  070-530 91 68 
Ledamöter:  Kerstin Dahlberg, Industrivägen 57, 931 44 Skellefteå 070-526 85 75 
   Irene Hedström, Hömyrvägen 22, 932 51 Bureå  0910-78 16 50 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSE & FUNKTIONÄRER 

Kontaktpersoner för: 
Whiplashfrågor, Poliofrågor, 
Hjärnskadefrågor, Skadeföre-
byggande arbete och Hjälp-
medelsfrågor finns i lokalfö-
reningen. 
 
Dessa kan av medlemmar 
nås via kansliet eller vår ord-
förande Pernilla Eriksson. 

Kansliet 
Kanslist:      Per Johansson 
Postadress: Personskadeförbundet RTP, Skellefteå 

Storgatan 50, 931 30 Skellefteå.  
Besöksadress: Storgatan 50 
Telefon:  0760-22 66 24 OBS! nytt 
E-post:  skelleftea@rtp.se 
Telefon- och besökstid:  
måndag 10.00 - 12.00 
Vi kan finnas på kansliet även andra 
tider, så prova att ringa, svarar vi inte 
så tala in ett meddelande på vår tele-
fonsvarare eller skicka ett mejl så hör vi 
av oss. 
Välkommen att höra av dig, eller 
besöka oss! 

Vårt bankgironummer är:  

291-2707 
Dit betalar ni t.ex. badavgiften, 

eventuella avgifter för resor m.m. 

OBS! medlemsavgiften be-

talas inte till detta konto. 


