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KaSam-aktiviteter våren 2018 

14 februari   Bowling med alla    dag tårta 
Vi firar alla hjärtans dag på bowlinghallen, Norra Kungsgatan 3 i Gävle. 
Vi har hyrt tre banor mellan 17.00 - 18.00 och vi fikar lite tårta när det passar. 
Det finns hiss via Norra Kungsgatan 5, så hör av er när ni är på plats så kommer vi och möter 
upp. Vi kommer skriva ut telefonnumret på KaSams Facebook grupp senare. 
 
Kostnad: 60 kr 
Du som kund betalar på plats, ha gärna jämna pengar.  
Assistentens kostnad dras direkt från omkostnadskontot. 
I priset ingår bowling och fika 

2 mars   Sinnesriket - Sandviken 
Upplev de underbara rummen på sinnesriket.  
Här finns både naturrummet, bubbelbadsrum, mörka rummet m.fl.  
Vi har stället för oss själva mellan 9.00 – 12.00.  
Du väljer själv om du vill vara med hela tiden eller bara deltar en stund.  
Vi bjuder på fika. 
 
Kostnad: 60 kr 
Du som kund betalar på plats, ha gärna jämna pengar.  
Assistentens kostnad dras direkt från omkostnadskontot. 

27 mars  Påsk pyssel på kontoret 
Vi fikar, påskpysslar och umgås under tiden 16.00 – 19.00.  
 
Kostnad: 60 kr 
Du som kund betalar på plats, ha gärna jämna pengar.  
Assistentens kostnad dras direkt från omkostnadskontot. 

4 april  Lillhagsbadet - Bomhus 
Tillgänglighetsanpassat för personer med olika funktionsnedsättningar.  
Vi har hyrt badet mellan 12.00 – 15.00. Vi bjuder på fika.  
 
Kostnad: 60 kr 
Du som kund betalar på plats, ha gärna jämna pengar.  
Assistentens kostnad dras direkt från omkostnadskontot. 
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Någon dag i maj En dag i stallet – Ockelbo ridskola 
Här får vi prova på att rida på hästarna. Äter gemensam lunch som personalen på stallet ordnar 
med. Mer information kommer senare i vår. 
 

19 juni  Brännboll i Boulognernskogen 
KaSam mot kontoret! Vi träffas vid stora rutsch-kanan vid lekplatsen vid 15:00 tiden. Pernilla 
har lovat att släppa ”kontorsfolket” från kontoret för att möta kunder och assistenter i 
Brännboll! Vill du ta med resten av familjen den här dagen går det bra!  
Utöver brännbollen blir det också fika! 
Kostnadsfritt 

OBS: vid tokregn ställer vi denna aktivitet och tar den vid ett senare 
tillfälle. Detta kommer att meddelas ut på KaSams FB grupp. 

 
 

Bra att veta!  
Anmälan tas upp i receptionen på 026-14 38 38, gärna 5 dagar innan aktivitetens dag.  
Ange när du anmäler dig om du har fler än en assistent eller familjen med dig så vi  
kan beräkna fika. 
 
 

Hoppas att vi ses under våren! 
 
KaSam   
 
 
Maja Sjöberg   Annika Gustavsson 
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