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Information vår och sommar 2022

· Vendelbadet i Örbyhus onsdagar 17:30-18:30 är nu öppet för medlemmar. Ingen
föranmälan behövs. Sista badet för terminen är 11 maj

· Innebandyn pågår torsdagar kl 18-19 i Aspenskolans idrottshall. Sista gången för
terminen är 12 maj

· På lördag den 9 april har vi ytterligare ett badtillfälle på Aspenbadet . Då är FUB-
medlemmar med nödvändiga följeslagare välkomna kl 15:30. Bassängtiden är mellan kl
16:00 och 17:00.. Registrering sker vid ankomsten.

· 21 april från kl 10 Arbetsdag på Buckängen . Ta med egen matsäck. FUB håller med fika
och håller grillen varm om Du vill grilla något. Vi behöver städa inne och ute. Vi
bestämmer där och då vem som gör vad. Om Du bara vill komma och se på går det också
bra.

· 22 april 10-14 Öppet hus på Buckängen  (Daglig verksamhet i Tierps kommun har
ledigt). Fika o varmkorv 20 kr.

· 26 april från kl 10 Arbetsdag på Buckängen .
OBS, Dessa Buckängen-aktiviteter förutsätter att snön hinner smälta på vägen. I annat
fall ställer vi in.
· 4 maj från kl 10 Arbetsdag på Buckängen .
· Kl 18:30 samma dag som ovan, d v s onsdag 4 maj har vi medlemsmöte (öppet även

för allmänheten) på Björken i Tierp. Då är Tierps kommunpolitiker inbjudna för att
besvara våra frågor och funderingar kring LSS-verksamheten i kommunen. Tema för
mötet är: ”Varför skall vi, som tillhör den stora LSS-familjen, rösta på Ditt parti?”
Vi bjuder på fika med smörgås men för att vara säker på att få smörgåsen måste Du
anmäla Dig till nedanstående mejl eller telefon senast söndag 1 maj.

· 11 maj från kl 10 Arbetsdag på Buckängen .
· Lördagen den 18 juni planeras en sommarfest på Buckängen . Planeringen som är

preliminär innehåller t ex musik, kall lunch (som vi räknar med en avgift för), kaffe och
tårta. Reservera dagen så återkommer vi med mer information.

· 2 aktivitetsdagar på FUB-gården Tallkrogen i Björklinge planeras:
Måndag 11 juli och onsdag 27 juli. Samma upplägg som förra året, d v s FUB betalar mat-
och aktivitetskostnader på gården. Resan dit ordnas av deltagarna själva. Anmälan till
nedanstående mejladress. Först till kvarn gäller.

· I slutet av juli – mitten av augusti planeras några café-kvällar på onsdagar.
Familjer med skolbarn/skolungdomar har vissa egna aktiviteter som ej är nämnda i detta
utskick

Varmt välkomna på våra samlingar!
Hälsningar styrelsen genom

Nils-Erik


