
Covid-19 
Vi har tyvärr fortfarande smittspridning i samhället och befinner oss fortfarande i en

pågående pandemi. Vi följer gymnastikförbundets riktlinjer och ni kan läsa de senaste
uppdateringarna kring hur vår verksamhet påverkas på vår hemsida. 

NYHETSBREV 
VT22

 
Efter en välbehövlig och skön julledighet vill vi hälsa alla “gamla” gymnaster varmt

välkomna tillbaka till en ny termin och till alla er nya medlemmar, varmt välkomna till
vår förening! Vårterminen startar vecka 2 för alla grupper, ni har antingen fått eller

kommer få ett välkomstmail från ledaren för respektive grupp inom kort.
Här kommer lite kort information samt nyheter för vårterminen: 

Kika in på vår hemsida: www.pixbogf.com

MEDLEMSKORT

 En nyhet för terminen är att vi kommer
aktivera våra medlemskort i

medlemsappen. Kortet kommer visa er
tillhörighet till föreningen och så kommer vi
förhoppningsvis kunna använda det till mer

spännande saker framöver! 

NYHETER!

Under VT22 kommer vi fokusera på
att förmedla ut de viktigaste delarna

av vår föreningspolicy till alla
gymnaster, ledare och föräldrar.

Detta kommer ske via våra sociala
kanaler så glöm inte att gå in och

följa oss på Facebook och
Instagram! 

FOKUS PÅ POLICY!

Det händer väldigt mycket i området Mölnlycke
Fabriker och från och med 1 februari 2021 kommer
adressen till Kansliet och Trupphallen ändras från

Fabriksgatan 11 till Bruksgatan 19.

NY ADRESS! HITTA OSS HÄR:

https://www.instagram.com/pixbogf/?hl=sv
https://www.facebook.com/pixbogf/


FÖRENINGSKLÄDER: 

Glöm inte att beställa våra snygga
föreningskläder som finns hos Intersport

och Primasalto. Du beställer via
webbshopen på hemsidan. Glöm inte logga

in för förmånligt medlemspris. 

RABATT FÖR 
DUBBLA GRUPPER: 

För de medlemmar som är med i dubbla grupper
görs en återbetalning efter att alla är anmälda.
Summan motsvarar vår administrativa kostnad

som bara behöver betalas en gång/termin. 

Adress till Kansli och Trupphall: Fabriksvägen 11/Bruksgatan 19, 435 35 Mölnlycke, mittemot Food factory 

Samarbetspartner: 

INFORMATION!

Glöm inte att ladda ner Sportadmin
medlemsapp!

Där kan du samla alla utskick, aktiviteter och
kalender för ditt/dina barn i föreningen på ett

och samma ställe. Du får också påminnelser om
betalning/anmälan och kan få tag på

kontaktuppgifter m.m.
 

MEDLEMSAPPEN: 


