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Vi hoppas att alla barn har hittat sin plats i 
rolig och utmanande. 
 
Tack till alla föräldrar som kom på vårt föräldramöte. Vi behöver också er input på att 
utveckla verksamheten och bli 
presentationen på vår Facebooksida.
 
Vi vill påminna om att gymnasterna 
är för att inte störa andra och för att undvika olyckor. Det här
syskon och föräldrar. Vill man vara kvar i hallen finns det bänkar att sitta på, alternativt uppe 
i kaféutrymmena.  
 
Alla grupper har också sin egen Facebook
barnet inte kommer på träning
Trampolin Bokstav”. 
 
Städning: Från och med den 1.7 2017 har vi tagit över driften av ”vår” del av hallen. Det här 
innebär en mycket större flexibilitet för oss. Det som vi fick på köpet var städningen av
hallen och här kommer vi att behöva er hjälp. Mattorna behöver dammsugas och golvet 
moppas ungefär varannan vecka
om man är två personer. Städningen görs jämna veckor oc
anmäla dig frivilligt. När passar det dig bäst att komma? 
 

o Vardag: morgon eller dagtid innan kl. 15.00
o Vardagkväll efter 20.30
o Lördag: innan 10.00;
o Söndag: innan 10.00;

 
Därefter kommer jag att sammanställa och skicka ut ett förslag till alla som har anmält sig. 
Jag kommer att göra schema fram till årsskiftet till att börja med. 
 
Det är ingen finstädning det handlar om och man behöver heller inte flytta redskap. Allt 
städmaterial finns. Med sällskap och lite musik så går det i ett huj och alla barn får en trevlig 
miljö att träna i . Jag hoppas att många anmäler sitt intresse.
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Hej alla medlemmar! 
 

la barn har hittat sin plats i gruppen och att de känner att verksamheten är 

Tack till alla föräldrar som kom på vårt föräldramöte. Vi behöver också er input på att 
utveckla verksamheten och bli bättre. För er som inte hade möjlighet så finns power
presentationen på vår Facebooksida. 

Vi vill påminna om att gymnasterna inte får vara på redskapen före och efter träning. Det här 
är för att inte störa andra och för att undvika olyckor. Det här gäller även i högsta grad 
syskon och föräldrar. Vill man vara kvar i hallen finns det bänkar att sitta på, alternativt uppe 

Alla grupper har också sin egen Facebook-grupp, där du som förälder kan meddela om 
barnet inte kommer på träning. Alla grupper heter ”MGF Basgrupp färg” eller ”MGF 

Från och med den 1.7 2017 har vi tagit över driften av ”vår” del av hallen. Det här 
innebär en mycket större flexibilitet för oss. Det som vi fick på köpet var städningen av
hallen och här kommer vi att behöva er hjälp. Mattorna behöver dammsugas och golvet 

annan vecka. Jag har städat ett par gånger och tidsåtgången är 
om man är två personer. Städningen görs jämna veckor och nu finns det möjlighet f

När passar det dig bäst att komma?  

Vardag: morgon eller dagtid innan kl. 15.00 
efter 20.30 

: innan 10.00; 14.00-16.00 eller efter 17.00 
: innan 10.00; 14.30-17.30 eller efter 20.00 

r jag att sammanställa och skicka ut ett förslag till alla som har anmält sig. 
fram till årsskiftet till att börja med.  

Det är ingen finstädning det handlar om och man behöver heller inte flytta redskap. Allt 
ällskap och lite musik så går det i ett huj och alla barn får en trevlig 

. Jag hoppas att många anmäler sitt intresse. 
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och att de känner att verksamheten är 

Tack till alla föräldrar som kom på vårt föräldramöte. Vi behöver också er input på att 
bättre. För er som inte hade möjlighet så finns power point- 

får vara på redskapen före och efter träning. Det här 
i högsta grad 

syskon och föräldrar. Vill man vara kvar i hallen finns det bänkar att sitta på, alternativt uppe 

grupp, där du som förälder kan meddela om 
. Alla grupper heter ”MGF Basgrupp färg” eller ”MGF 

Från och med den 1.7 2017 har vi tagit över driften av ”vår” del av hallen. Det här 
innebär en mycket större flexibilitet för oss. Det som vi fick på köpet var städningen av 
hallen och här kommer vi att behöva er hjälp. Mattorna behöver dammsugas och golvet 

Jag har städat ett par gånger och tidsåtgången är ca 1,5 h 
h nu finns det möjlighet för dig att 

r jag att sammanställa och skicka ut ett förslag till alla som har anmält sig. 

Det är ingen finstädning det handlar om och man behöver heller inte flytta redskap. Allt 
ällskap och lite musik så går det i ett huj och alla barn får en trevlig 
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Kommande händelser och terminstider:
o Alla grupper lediga hela höstlovsveckan (v.42

meddelas grupperna separat.
o UTMANINGEN 

utkik på vår Facebook
o Vi arrangerar FGSM 18

hit och tävlar i manlig och kvinnlig AG.
o Märkesdag söndagen den 19.11 kl

Facebook inom kort
o Terminen slutar för alla sprattelgrupper vecka 48 och övriga grupper vecka 

50. 
 

Deltagar- och medlemsavgifter: 
Membra. Ibland går det inte som man tänkt sig, så hör av dig om du inte har fått någon eller 
om det är något som verkar konstigt. En förteckning över avgifterna finns på hemsidan.
ihåg att ev syskonrabatt dras manuellt av betalaren från det yngsta sysk
alltså inte medräknad på fakturan. Vänligen betala i tid. Vid påminnelse tillkommer en avgift 
på 5,00. Om man behöver längre tid på sig att betala sin faktura, går det naturligtvis att 
ordna, men kontakta mig så att jag vet. 
 
Medlemsavgiften betalas alltid på hösten för två terminer framåt. Så även om man kom som 
ny i våras, så är det en ny avgift som ska betalas nu.
 
Stödmedlem. Nu finns det också möjlighet att bli stödmedlem! Vi tackar alla er som redan 
anmält er. Kostnaden för stöd
Ålandsrabatten. För att bli stödmedlem är det bara att mejla in namn, födelseår och adress 
till mig. Häftet och fakturan skickas sedan hem med ditt barn eller på annat överenskommet 
sätt.  
 
Flera sätt att stöda verksamheten

o Besök www.ullmax.com
Skicka in din beställning till 
produktnamn, färg, pris och storlek 
frakten ingår och meddelar när varorna finns att hämta från Bollhalla. MGF 
får då 30%.  

o Ett annat alternativ är att själv beställa via webshoppen och välja MGF s
förening innan man betalar. Då går 15% till MGF. 

o I båda alternativen kommer varorna 2
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mmande händelser och terminstider: 
Alla grupper lediga hela höstlovsveckan (v.42, dvs 16-22.10
meddelas grupperna separat. 

 är tillbaka! Lördagen den 14.10 samt torsdagen den 19.10. 
Facebook-sida för mer info om tider, priser och anmälan

Vi arrangerar FGSM 18-19.11, då gymnaster från hela Svenskfinland kommer 
hit och tävlar i manlig och kvinnlig AG. 
Märkesdag söndagen den 19.11 kl 15.00 samt 17.12. Mer info läggs ut på 

inom kort (som även syns på hemsidan). 
Terminen slutar för alla sprattelgrupper vecka 48 och övriga grupper vecka 

och medlemsavgifter: Fakturorna har skickats ut via vårt medlemsregister 
Membra. Ibland går det inte som man tänkt sig, så hör av dig om du inte har fått någon eller 
om det är något som verkar konstigt. En förteckning över avgifterna finns på hemsidan.
ihåg att ev syskonrabatt dras manuellt av betalaren från det yngsta syskonets faktura. Den är 
alltså inte medräknad på fakturan. Vänligen betala i tid. Vid påminnelse tillkommer en avgift 
på 5,00. Om man behöver längre tid på sig att betala sin faktura, går det naturligtvis att 
ordna, men kontakta mig så att jag vet.  

avgiften betalas alltid på hösten för två terminer framåt. Så även om man kom som 
ny i våras, så är det en ny avgift som ska betalas nu. 

Nu finns det också möjlighet att bli stödmedlem! Vi tackar alla er som redan 
anmält er. Kostnaden för stödmedlemskap är 25,00 och då ingår rabatthäftet 
Ålandsrabatten. För att bli stödmedlem är det bara att mejla in namn, födelseår och adress 
till mig. Häftet och fakturan skickas sedan hem med ditt barn eller på annat överenskommet 

verksamheten. Vi säljer Ullmax-produkter på två olika sätt
www.ullmax.com och titta igenom katalogen med alla produkter. 

Skicka in din beställning till info@gymnastik.ax med produktnummer, 
produktnamn, färg, pris och storlek senast den 8.10. Jag gör beställningen där 
frakten ingår och meddelar när varorna finns att hämta från Bollhalla. MGF 

Ett annat alternativ är att själv beställa via webshoppen och välja MGF s
förening innan man betalar. Då går 15% till MGF.  
I båda alternativen kommer varorna 2-6 dagar efter beställning.
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22.10). Ev undantag 

är tillbaka! Lördagen den 14.10 samt torsdagen den 19.10. Håll 
och anmälan.  

19.11, då gymnaster från hela Svenskfinland kommer 

.12. Mer info läggs ut på 

Terminen slutar för alla sprattelgrupper vecka 48 och övriga grupper vecka 

Fakturorna har skickats ut via vårt medlemsregister 
Membra. Ibland går det inte som man tänkt sig, så hör av dig om du inte har fått någon eller 
om det är något som verkar konstigt. En förteckning över avgifterna finns på hemsidan. Kom 

onets faktura. Den är 
alltså inte medräknad på fakturan. Vänligen betala i tid. Vid påminnelse tillkommer en avgift 
på 5,00. Om man behöver längre tid på sig att betala sin faktura, går det naturligtvis att 

avgiften betalas alltid på hösten för två terminer framåt. Så även om man kom som 

Nu finns det också möjlighet att bli stödmedlem! Vi tackar alla er som redan 
medlemskap är 25,00 och då ingår rabatthäftet 

Ålandsrabatten. För att bli stödmedlem är det bara att mejla in namn, födelseår och adress 
till mig. Häftet och fakturan skickas sedan hem med ditt barn eller på annat överenskommet 

produkter på två olika sätt: 
med alla produkter. 
produktnummer, 
Jag gör beställningen där 

frakten ingår och meddelar när varorna finns att hämta från Bollhalla. MGF 

Ett annat alternativ är att själv beställa via webshoppen och välja MGF som 

6 dagar efter beställning. 
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Vi tackar våra GULDsponsorer!
Vi har i dagsläget tecknat samarbetsavtal med sju
Guldsponsorer: 

o Viking Line 
o Ålandsbanken 
o Sportcenter 
o Textiltryckarna
o Ålandstidningen
o S-Market 
o Mjuk och Len 

 
Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
företag syns i hallen samt på våra föreningskläder

 
Vi tackar våra SILVERsponsorer!

 
Bisses reklam Bilcenter
Paipis Centralbod Saxess Hair & Make up
Tara  XL Bygg
Strax Kommunikation Ålands Färg och Tapet
Aluwood   Inficon
Dungens Fisk Harrys El
Ålands Ömsesidiga  

 
Stöd föreningen genom vår sponsor Mjuk & Len:

o Uppge MGF när du handlar eller betalar för en behandling på Mjuk&Len, då 
går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra)

o Medlemmar med personliga bonus
+ 2,5% eller endast den överskjutande delen 2,5% till föreningen

 
Har du frågor, ta då kontakt! 
 
Ylva Watkins, verksamhetsledare. Tel 0457
Malin Pussinen, huvudtränare. Tel 0457
 
Vi hörs! 
 
Mvh, 
Ylva Watkins 
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Vi tackar våra GULDsponsorer! 
t tecknat samarbetsavtal med sju företag och som nu är våra 

 

Textiltryckarna 
Ålandstidningen 

 

Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 
syns i hallen samt på våra föreningskläder.  

Vi tackar våra SILVERsponsorer! 

Bilcenter  Matgrossisten på Åland AB
Saxess Hair & Make up Eckerö Linjen 
XL Bygg  Ålands Miljö och Ekoisolering
Ålands Färg och Tapet Optinova 
Inficon  Elgiganten 
Harrys El  Ålands Lås och Säkerhet

Stöd föreningen genom vår sponsor Mjuk & Len: 
Uppge MGF när du handlar eller betalar för en behandling på Mjuk&Len, då 
går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra)
Medlemmar med personliga bonuskonton kan välja att donera sin bonus (5%) 
+ 2,5% eller endast den överskjutande delen 2,5% till föreningen

 

Ylva Watkins, verksamhetsledare. Tel 0457-3433899, info@gymnastik.ax 
Malin Pussinen, huvudtränare. Tel 0457-3428335, mgfmalin@idrott.fi  
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företag och som nu är våra 

Vi är tacksamma för samarbetet och förhoppningsvis blir det långvarigt. Dessa 

Matgrossisten på Åland AB 

Ålands Miljö och Ekoisolering 

Lås och Säkerhet 

Uppge MGF när du handlar eller betalar för en behandling på Mjuk&Len, då 
går 7,5% av  beloppet till föreningen (utan att det kostar dig extra) 

konton kan välja att donera sin bonus (5%) 
+ 2,5% eller endast den överskjutande delen 2,5% till föreningen 

 


