
 

Sommarprogram 2020 
 

 

På grund av Covid-19 så är alla Svängrummets gruppverksamheter inomhus inställda sedan den 16 mars och 
tills vidare då vi följer Folkhälsomyndighetens råd, och gör vad vi kan för att minska smittspridning.  

Även vad det gäller vårt Sommarprogram så har vi fått ställa in de flesta planerade aktiviteterna.. Men några 
sommaraktiviteter utomhus kommer vi försöka att hålla.  Vid dessa aktiviteter är viktigt att alla deltagare 
hjälper till att ”Coronasäkra” träffarna, dvs hålla avstånd, tvätta händerna och att vid minsta sjukdomssymtom 
stanna hemma!  

Stavgångsgruppen träffas måndagar och onsdagar kl 10. Samling utanför kyrkan, Svängrumsgatan 59. 

Gruppen bestämmer gemensamt vilken runda de går från gång till gång. Medhavd fika eller matsäck. 
Kontaktperson Ulla. J Tel: 0737- 052290 

Promenad i lugnt tempo onsdagar kl 11. Gruppen träffas vid Svängrumsgatan 59 och bestämmer 

gemensamt vart rundan bär. Ta gärna med lite fika.  

Boulegruppen tisdagar kl 12. (jämna veckor) Gruppen träffas vid Svängrumsgatan 59 och går sedan till 

Flatåsparken. (Pga Covid-19 är det viktigt att alla medspelare använder handskar)                                  
Kontaktperson Leif S Tel: 0706-544398 

Cykelutflykter                                                                                          
För dig som har cykel och vill göra gemensamma utflykter är så är följande tillfällen inplanerade:    

Fredagen den 12/6  kontaktperson Eva W 072-395 51 91                         
 Fredagen den 26/6 kontaktperson Mica N 079- 0261543                                                                    
 Fredagen den 10/7 kontaktperson Mica N 079- 0261543  

Fredagen den  24/7 kontaktperson; Mica N 079- 0261543 / Ulla. J Tel: 0737- 052290 
 Ev fler tillfällen..  hör med någon av kontaktpersonerna 
                                                                    
Gruppen träffas utanför Flatåskyrkan kl 10 för gemensam cykelfärd. Första turen är tänkt att gå till 
Amundön, Medtag matsäck samt ev badkläder. Vid intresse kan fler datum bokas in, och gruppen rulla på..  

Träffas utomhus, vi har utemöbler som går att ställa fram utanför kyrkan, så vill någon eller några 

bestämma tid för en liten träff, så går det att ordna med bord och stolar ute. Kontakt: Mica eller Sofia 

Möjlighet att komma hit för samtal finns också, men vi vill gärna att ni ringer innan så att vi kan stämma av 

och boka in en tid.  

  

Var rädd om dig, var rädda om varandra!! 
Mvh Sofia, Samordnare Frivilligcentralen Svängrummet 

  
Kontaktuppgifter till oss som jobbar i Flatåskyrkan och på Frivilligcentralen:                                                                   

Mica: 0790261543, 470400                              Sofia:  0702638469, 477641 

  


