
1998-2018 JUBILEUM

INBJUDAN
till alla medlemmar i skärgårdsföreningen

4 augusti 2018
firar vi Luleå skärgårdsförenings 20 års-jubileum

på Brändö Konferens & Fritid, Brändön med start kl 14.30.
Jubileumsfesten inleds med en alkoholfri välkomstdrink och möten mellan skärgårdsbor

från olika öar eller fastlandet. Alla värnar om vår skärgård.

Under hela eftermiddagen och kvällen kommer ABBA att spela och sjunga hundratals hits. 
Om gruppen blir förhindrad kommer en jätte-musikattraktion att underhålla, 

Anders Vårberg med sitt Special Big Band.

Middagen består av en grillbuffé med måltidsdryck. Därefter dessert och kaffe med kaka. 
Alkoholhaltiga drycker beställs i och betalas i baren. Meddela ev. allergier vid anmälan.

Under dagen kommer alla deltagare att ges möjlighet att delta i 
skärgårdsmästerskapet i pilkastning där den slutlige vinnaren 

får en rejäl äkta skärgårdslax som pris – utöver äran.

Inbjuden till jubileet är bl. a. Skärgårdarnas Riksförbunds ordförande, Sune Fogelström,
som säkert kan avslöja riksförbundets roll på riksdags- och regeringsplan. 

Och naturligtvis berätta om hur andra skärgårdsbor lever och har krav och önskningar.

Anmälan skall ske senast den 26 juli.
Mer om anmälan osv på nästa sida.

Mycket välkommen, visst ses vi?

Styrelsen.



ANMÄLAN
till Luleå skärgårdsförenings jubileumsfest på Brändön skall ske senast den 26 juli 2018. 

Endast medlemmar i föreningen kan anmäla sig. Anmälan är bindande.
Familjemedlemmar, släktingar eller vänner kan anmälas, men kravet är

att medlemsavgiften 100 kr för var och en för 2018 är inbetald senast den 26 juli.
( Då är de ju medlemmar!) 

Bankgiro 5070-0889.

Till festen kan man anlända per båt, bil eller annat fortskaffningsmedel. 
Bussförbindelse finns ej och att specialchartra en buss 
har styrelsen bedömt som alltför kostnadskrävande. 

Därför föreslår vi att medlemmarna så långt det går samåker,
oavsett om resan går med båt eller bil.

Avgiften för arrangemanget är 355 kr, men...
skärgårdsföreningen sponsrar medlemmarna med en jubileumsgåva på 200 kr.

Med andra ord så betalar var och en 155 kr.
Den som vill delta i festen men inte vill bli medlem betalar 355 kr 

eller 255 kr om man vill bli medlem och då ingår medlemsavgiften 100 kr.
Observera att anmälan och betalning måste ske senast den 26 juli.

Tillägg:
Inköp i baren betalas av deltagaren själv.

För övernattning finns 4-bäddsstugor att hyra. 
De består av två separata sovrum med vardera två bäddar.

Priset är 1199 kr per natt. 
Tillkommer sänglinne (som man kan medföra) 150 kr,

samt städning (om man ej sköter den själv) 600 kr.

Anmälan sker till någon av arbetsutskottets medlemmar eller kassören:

Glöm ej att meddela om du önskar att få samåka
eller kan erbjuda samåkningsplats i bil eller båt. 

Och om du vill hyra stuga eller del av stuga.

OBSERVERA: Anmälan senast 26 juli 2018, helst tidigare. Välkommen!

Anmälan per mail: Mats Gustafsson, mats@magukonsult.com
Anmälan per tel: 
Tina Gedeborg, tel 070-621 52 18
Åke Åström, tel 073-839 27 31
Johnny Stålarm, tel 070-368 53 16
Herbert Öqvist, tel 070-305 84 73


