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Program våren 2022 

Välkommen till vårt rehabiliteringsbad 

Vi träffas varje onsdag och badar i badbassängen på 

sjukhuset i Oskarshamn kl.18.45 den 12 januari till den 8 juni  

2022. Detta under förutsättning vi får klartecken från 

Regionen. 
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Fläskboll  

Vi träffas varje tisdag 16.30-17.30 och torsdag kl.16.00-17.00 

i Åsaskolans gymnastiksal den 11 januari 2022 till den 7 juni 

2022. Alla är välkomna att testa och alla ska kunna idrotta 

på sina egna villkor. 

 

 

 

 

Livets alla möjligheter är en förutsättning att alla ska kunna 

vara med i samhället. 

Program 

Februari onsdagen16:e kl.20.00 Årsmöte Oskarshamns 

Sjukhus. Ordförande Tommy Johansson Under förutsättning 

badet är öppet. Annars i Åsa Föreningshus Hantverksgatan 

64 Oskarshamn kl.18.00 Anmälan: senast den 1 februari till 

Hans Martinsson Tel. 070-353 95 31 eller  

hans.martinsson@telia.com 

Mars måndagen 14:e kl.18.00 Konsumentrådgivaren från 

Oskarshamns Kommun ger tips och råd. Plats: Åsa 

föreningshus 
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April lördagen 23:e kl.18.00 Forum i Oskarshamn Tommy 

Körberg, begränsat antal platser.  Först till kvarn gäller. 

Kostnad 300:- för medlem och  515:- för icke medlem. 

Avgiften betalas vid anmälan. Bankgiro 514-2823   Swish 

123 386 85 44    anmälan senast den 1:e april som är 

bindande. Anmälan Hans Martinsson 070- 353 95 31 

Maj lördagen 14:e kl.9.30 Stensjöby Oskarshamn en kursdag 

i Klimatsmart mat lagas utomhus med Ann Sellbrink och 

guidning kring linodling med Kjell Johansson. Först till kvarn 

gäller. Anmälan: till Christina Karlsson tel.070-6818022 eller 

norrakalmar@rtp.se senast 1 april 2022 

Juni lördagen 11:e kl.13.00 Grillning och bad i havet om 

någon önskar. Plats:  Killingeholm i Mönsterås  

Soleskärsvägen 4 

Juli Sommaruppehåll  
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Hans Martinsson kassör     070-353 95 31 

hans.martinsson@telia.com 

Eva Martinsson Sekreterare 070-718 45 76 

martinssoneva1@gmail.com 

Christina Karlsson Ordförande 070-681 80 22 

norrakalmar@rtp.se 

Swish 123 386 85 44 

Bankgiro 514-2823 

 

Anmälan till aktiviteter görs alltid 14 dagar före utsatt datum 

till Eva Martinsson 070-718 45 76 om inget annat anges. 

Egenavgift 40:- om inget annat anges. 

Julbord och resa annan egenavgift 

Viktigt För att underlätta kommunikation med styrelsen ber 

vi dig registrera din mailadress och mobil telefonnummer 

och välj att ta emot sms från oss. Vid kontakt med styrelsen 

Se telefonnummer och mailadresser ovan 

Genom medlemskap kan du dela erfarenheter och träffa andra i liknande 

situationer och får möjlighet att engagera dig i föreningen. 
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