
Inbjudan julbord på Hamnkrogen, Liseberg 2022-11-20 
Vänligen läs noga hela inbjudan innan ni anmäler er. Ofullständig anmälan kommer att 
ignoreras! 

Tänk på att vi jobbar helt ideellt och att en sådan stor aktivitet kräver många timmars 
arbete. 

Var: Hamnkrogen på Liseberg  

När: Söndagen den 20 november, klockan 13.00 – 16.00  

Anmäl er senast den 2 oktober! 

Vi har 184 platser reserverade enbart för medlemmar. 

Föreningen upplåter platser enbart för medlemmar. Vi sponsrar alla barn upp till 12 år 
fullt ut och alla som är 13+ år med 400 kr per medlem. 

Priset för julbordet för i år är: 

0-1 år GRATIS        2-6 år 100 kr       7-12 år  225 kr         13+  år  595 kr 

Anmälan mejlas till:  goteborg@celiaki.se  

eller SMS till telefon 070-4305782 enbart för de medlemmar som ej har mejl  

Märk mejlet med: julbord   

Vänligen uppge namn på samtliga i sällskapet samt åldern enbart för barn upp till 12 år 
vilket är extra viktigt för att kunna sammanställa korrekt för betalningen till Liseberg.  

För övriga som är 13+ år behöver ni inte uppge ålder.  

Tacksamma om ni uppger medlemsnummer för samtliga samt för medlemmar från andra 
föreningar än Göteborg vilken förening ni kommer ifrån.  

När ni har anmält er kommer vi kontrollera att det finns ett aktuellt medlemskap för samtliga 
anmälda. Om anmälan är korrekt kommer vi att skicka en bekräftelse till er i den ordning ni 
anmält er. 

Inbetalningen för resterande belopp 195 kr/per medlem för alla 13+ år bekräftade medlemmar 
gör ni enligt anvisningar i bekräftelsen till bankgiro: 518-0344 

Entréavgiften till Liseberg ingår. Gå in via Portvärden i Huvudentrén eller Södra Entrén.  

Uppge det namn som julbordet är bokat i = Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd. Vissa dagar 
öppnar parken senare än lunch-sittningarna på julborden, då är endast Portvärden i Huvudentrén 
öppen. Kontrollera parkens öppettider på liseberg.se eller genom att ringa 031-400100. 

 

Väl mött! 

Styrelsen i Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd 


