
Hej!

Det här mailet kommer till dig som förälder eller ungdom som varit med i eller på något sätt 
anmält intresse för Funkibator fritidsaktiviteter. Om du inte vill ha sådana här mail framöver så 
meddelar du bara tillbaka så tar vi bort dig från dessa utskicken.

1. Minecraft startar från och med nästa vecka den 15/1 där vi har grupper måndag, tisdag och 
onsdag 17:30-19:00. Meddela tillbaka om ditt barn fortsätter sedan tidigare eller om du har ett 
barn som vill komma med och börja vara med på nytt.

2. Vi startar kväll@sip på torsdagar från och med torsdagen den 18/1 17:00. Sen kommer vi 
göra det eventet varje torsdag så som tidigare.

3. Vi håller på att bygga upp en större mängder av fritidsaktiviteter på dagtid. Målet är att vi ska 
erbjuda något både på förmiddag och något 
annat på eftermiddag måndag-fredag. Det här är för personer som kanske inte alls gör något på 
dagtid.

4. Vi kommer avsluta filmvisning på regelbunden basis på lördagar. Istället startar vi upp en 
filmgrupp som man kan anmäla sig till. Denna filmgrupp kommer organisera många olika film-
visningar där de som är med i filmgruppen inbjuds. 

5. Vi har blivit klara med första utgåvan av en katalog över våra fritidshjälpmedel som vi anting-
en lånar eller hyr ut. Här finns det en hel del produkter som möjligen kan intresserad både den 
ena och andra.  Vill du se vad som finns i katalogen så hittar du den här: 
http://www.funkibatorbutiken.se/fritidshjalpmedel.html

6. Nu är det nytt år så då är det dags för alla att registreras sig som medlem även 2018. Då 
adresser, telefonnummer, intresseområden kan ha ändrats så ska alla gå in och fylla i formuläret 
på nytt. Därefter får man betalinformation.  Medlemsavgiften om 50 kr/person är oförändrad. 
Här är länken till medlemsregistrering: http://www.funkibator.se/bli-medlem.html.
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