
 

KaSam-aktiviteter våren 2019 

 

14 februari 15:00 – 17:00 Kaffe & tårta på kontoret Gävle 
Till alla våra kunder, assistenter, anhöriga och gode män.  

Varmt välkomna till OP assistans gävlekontor på alla 💓 dag fika. 

Kostnadsfritt.  

25 februari 13.00 - 16:00 Badhuset Ockelbo 
Bada i stora bassängen eller i bubbelpoolen. Bassänglyft finnes samt två duschsängar.  

Kostnad: 50 kr som vi fakturerar dig som kund. 

Cafeterian kommer att vara öppen så man kan köpa fika. Micro finns att tillgå.  

 

1 mars  9:00 – 12:00 Sinnesriket Sandviken  
Upplev de underbara rummen på sinnesriket.  

Här finns både naturrummet, upplevelserummet 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.  

Kostnad: 50 kr som vi fakturerar till dig som kund. Fika finns att tillgå.  

15 april  13:00 – 15:00 Gävle travskola  
KaSam kommer att vara på travskolan i Gävle för att åka häst och vagn.  

Kanske att vi kan testa lite större hästar än sist?!  

Adressen är: Gavlehovsvägen 14. 

Kostnad: 100 kr som vi fakturerar dig som kund.. Fika finns att tillgå. 

17 april 13:00 – 15:00 Påskpyssel  
Vi gör lite pyssel och lyssnar på musik.  

Vi siktar på att hålla till i våra lokaler, finns det hjärterum finns det stjärterum  

Kostnadsfritt 

12 maj  10:00 – 13:00 Stallet Ockelbo  
Vi är i stallet Ockelbo för att umgås lite med hästarna. Rida eller bara klappa & borsta hästen, 

det väljer du själv. Vi äter gemensam lunch som personalen ordnar åt oss.  

Kostnad: 100 kr som vi fakturerar dig som kund. 
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17 juni 10:00 - 15:00 Sjösunda i Årsunda 
Vid fint väder kommer hänga här en dag. Det kommer att finnas en pontonbåt man kan få åka 

på. Ta med egen flytväst. Finns någon enstaka att låna. 

Kostnadsfritt. Vi fixar fika och grillar korv.  

Micro finns att tillgå. Det finns en restaurang i närheten om man önskar något mer.  

Skulle det tok regna så blir den här aktiviteten inställd.  

Meddelande kommer ut på KaSams sida på facebook då.  

 

 

Anmälan gör du på 026-14 38 38, några dagar innan aktiviteten.  

Är du inte kund hos oss men vill gärna hänga med på våra aktiviteter så är du varmt 

välkommen!  För mer information så kan ni ringa:  

Jessica Johansson, 026-14 38 38 eller maila: jessica.johansson@opassistans.se 

 

 

Hoppas vi ses i vår!  
KaSam   
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