
Nyhetsbrev april 

Aktivitetshus Angered (Gunnareds Gård)  
Tack alla ni som kom till vår ny - invigning av caféet i måndags, och välkomna hit alla ni som inte hade 
möjlighet att komma då! Nu har vi alltså verksamhet i båda våra hus igen. 

Nyheter 
Vi har dragit igång en öppen ateljé på gården, dit deltagare kan komma och teckna och måla, dock 
utan handledning. Vi har utrustning för akvarell- och akrylmåleri samt för att skissa och teckna.  

På onsdag förmiddag har vi en skapandegrupp för tjejer, där vi provar på olika hantverk, som 
linoleum, decoupage, pärlor mm. Vi sitter på Annexet mellan 10 – 12. 

Kurser 
Vi fortsätter med glaskonst på onsdagar och det finns lediga platser kvar på eftermiddagspasset. 
Torsdagar inleder vi med musikverkstad (för nybörjare) och avslutar med rockgrupp (för den som 
kan spela instrument). 

Aktiviteter 
Löpgruppen växer, och är alltid öppen för fler deltagare! Tisdagar och torsdagar snörar vi på oss 
springskorna och ger oss ut på natursköna rundor i Angeredsområdet.  

För den matlagningsintresserade finns möjlighet att vara med och laga lunch alla dagar utom tisdag. 

Ta en titt på vårt nya, utökade schema för fler aktiviteter! 

På gång 
Nu är det dags att gräva i trädgården och sätta frön. Kom hit och håll stövlarna leriga! 

Öppettider 
Gården:   Annexet: 

Måndag: 9:00 – 15:30  Måndag: 9:00 – 15:30 

Tisdag: 9:00 – 12:00  Tisdag: STÄNGT 

Onsdag: 9:00 – 15:30  Onsdag: 9:00 – 15:30 

Torsdag: 9:00 – 15:30  Torsdag: 9:00 – 15:30 

Fredag: 9:00 – 15:30  Fredag: 9:00 – 13:00 

För mer information, eller för att boka studiebesök, ring oss på 031 – 367 94 94 eller maila på 
aktivitetshusnordost@goteborg.socialresurs.se  

Välkommen! 
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