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Coronaaktiviteter – sommaren 2020 
 
Hej Alla! Nu har vi alla levt på undantag, och aktivitetslösa, en längre tid … men … 
 
Vi i styrelsen tyckte det blev lite väl tråkigt att inte kunna anordna några gemensamma aktiviteter, och 
eftersom det är som det är i dessa Coronatider, så fick vi hitta på något nytt.  
 
Vi har tänkt som så att vi erbjuder alla medlemmar att göra diverse aktiviteter – fast på egen hand.  
 
Bara för att vi inte kan samlas på Bohusläns museum tillsammans så betyder ju inte det att vi inte kan 

umgås utomhus på avstånd med våra nära och kära i Celiakiföreningens anda       

 
Alla erbjudanden gäller alla medlemmar, precis som vanligt.  
 
Vi har satt ihop en lista på somriga aktiviteter som vi hoppas kan förgylla er sommar.  
 
Dessa aktiviteter erbjuder vi alla medlemmar sommaren 2020: 
 

 Besök ett trevligt café med uteservering 
 Besök en trevlig restaurang med uteservering 
 Spela minigolf 
 Hyr en kanot/kajak 
 Besök en djurpark 
 Campa på en campingplats 
 Besök ett öppet nöjesfält 
 Hyr en häst 
 Köp något gluten- och/eller laktosfritt i affären och ta med hem 
 Valfri aktivitet 

 
Fokus ligger på gluten & laktosfritt – dvs köp er något gott till fikat. Eller – dela en upplevelse ihop 
med nära och kära. Skicka därefter in kvittot till oss och få en slant insatt på kontot. Lätt som en plätt. 
Det går även bra att skanna/fota av kvittot. Ring om du har några frågor till 0706-46 88 64. 
 
Allt sker givetvis på eget ansvar. Ni medlemmar gör själva bedömningen om ert besök är lämpligt och 
om det rimmar med dom råd som alla svenskar får av Folkhälsomyndigheten. 
 
Vi erbjuder 50 kr per aktivitet och medlem (om priset överstiger 50 kr – i annat fall ersätter vi det 
faktiska beloppet).  
 
Man kan göra allt men bara EN aktivitet EN gång, dvs varje medlem kan få max 500 kr.  
 
Gör aktiviteten och: 
 

 Skicka in/skanna/fota originalkvittot samt skriv tydligt vilken aktivitet det gäller! 

 Uppge medlemsnummer, namn och bank och bankkontonummer 
 Adress: Celiakiföreningen Bohuslän-Dal, Box 20, 451 15 Uddevalla 

 
Erbjudandet gäller hela juni, juli och augusti 2020. Skicka in uppgifterna senast den 15 september.  
 

Varsågoda och med önskan om härliga upplevelser! Styrelsen       


