Attention bjuder in till:

Bussresa till
IKEA och Birsta
med abonnerad buss
Söndag den 5 december
Avresa kl 08.00 från Östersunds busstation
Hemresa kl 18.00 från Birsta
(ankomst Östersund ca kl 20.00)
Kostnad: 50 kr för registrerade medlemmar. I mån av plats kan även "icke-medlemmar" åka med
så passa på att ta med en kompis. De betalar då 150 kr/person om de inte är medlemmar, men
man kan lätt bli medlem redan NU för resten av 2021 och hela 2022 här: >>Bli medlem
Alla medlemmar får en lott när vi reser ner till IKEA och Birsta, så har vi lottdragning och
prisutdelning på hemvägen.
Vår ordförande Marina Eriksson pratar om strategier och lösningsfokus under bussresan!
Anmälan: Senast 25 november till info@attention-jamtlandharjedalen.se
Skriv för- och efternamn på samtliga du vill anmäla, samt ett mobilnr där vi kan nå dig/er vid
behov.
Om du vill bli upphämtad/avlämnad på lämplig plats längst färdvägen, skriv det i anmälan, vi hör
av oss och meddelar om det är möjligt!
När du anmält dig via mejl betalar du in avgiften till Plusgiro 48574-8 eller Swish 123 209 6618.
Betalning gäller för att anmälan ska vara giltig. Skriv IKEA och ditt namn som meddelande.
Obs! ”Först till kvarn” gäller då antalet platser är extra begränsade!
Tänk på:
* Låt bli parfym, hårspray eller annat som doftar och nötter.
* Om det är möjligt så sätter sig de som är ljudkänsliga i den bakre delen av bussen, och de som
har behov av att prata och gillar att röra lite mer på sig sätter sig i den främre delen av bussen.
* Behöver du stöd så finns vi, med svarta eller röda Attention-tröjor/skjortor, till för er.
Frågor:
Via mejl:
info@attention-jamtlandharjedalen.se
Via telefon: Marina Eriksson, tel 070-37 57 370

Varmt välkomna till en trevlig dag tillsammans!

Attention Jämtland-Härjedalen i samarbete med

