
Andning & Allergi Åland r.f. 
Medlemsbrev 1, maj 2021 

 

Bästa medlemmar! 

Nu har Coronan hållit oss i sitt grepp i över ett år! Allt ser litet ljusare ut just nu, färre 

smittofall, vårgrönskan som spirar och snart har vi sommaren här! I hopp om, att de 

aktiviteter som planerats för våra medlemmar går att genomföra, har styrelsen planerat 

enligt följande: 

VÅRMÖTE hålls måndag 24 maj kl 18 i matsalen på Röda Korsgården i Mariehamn.  

Program:  Stadgeenliga mötesförhandlingar 

Föredrag om allergimediciner, Apotekare Ingrid Qvarnström 

Traktering 

Presentation av planerade aktiviteter 

Anmäl ditt deltagande till Iréne tel. 22360, senast 20.5 kl.15. Kom ihåg ev matallergier! 

 

FÖRSOMMARUTFLYKT 
till Sund-Vårdö, lördag 5.6. Williamns Buss avgår bussplan kl.11. 

Program:  Paus i Bomarsund där vi får info om det planerade besökscentret 

Lunch på Furulundsgården 

Kort besök till Telegrafmuseet på Prästö 

Bussar till fartygsmuseet i Grundsunda 

em-kaffe hos Kallas i Sandö, Vårdö samt trädgårdsvandring 

Bussen avgår från Vårdö ca kl.16.15 och är åter i Mariehamn kl.17. 

Anmäl ditt deltagande till Iréne tel. 22360, senast 28.5 kl.13. Kom ihåg ev matallergier! 

Medlemspris 20 € som kasseras in under bussfärden. Välkomna på tur! 

Den redan förra året planerade resan i västerled, nämligen ”Göta Kanal” gick inte att 

genomföra pga Coronan. Ser inte ut som om de kommer att bli möjligt detta år heller så vi 

får se tiden an... 

Kanske vi kan genomföra en sensommar-lunchkryssning med Sunnan II. Vi får återkomma till 

saken när vi har sett hur pandemin utvecklar sig. Fortsätt tvätta händerna, håll avstånd och 

vaccinera er så kan det lyckas. 
 

Styrelsen önskar er alla en Pandemi-fri sommar! 

 

Carita Johansson, ordförande 

Ulrica Lindström, vice ordförande och simansvarig 

Ragnhild Wideman, sekreterare 

Gunnie Jansson, vuxenverksamheten 

Ulf-Peter Westmark, sömnapné och kassör 

Irmeli Eriksson, tillgänglighetsgruppen 

Gunbritt Robertsson, föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse 

Cia Rögård, barn- och ungdomsverksamhet (utom styrelsen) 
 
Vill du få ditt medlemsbrev via e-post? Meddela HandiCampen tel. 22 360 eller reception@handicampen.ax 

mailto:reception@handicampen.ax

