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Medlemskap 

För att kunna bli medlem i föreningen måste du först anmäla dig och erlägga en 
registreringsavgift. Avgiften är 200 kr. Därefter har du möjlighet att köpa medlemskort för 
den tidsperiod du som aktiv medlem vill ta del av föreningens utbud och verksamhet. 
Medlemskorten är tidsbundna och finns i tre varianter: månads-, kvartals- och säsongskort. 

Medlemsavgift 

Månadskort kostar 480 kr, kvartalskort 1.380 kr och säsongskort för vår 2.300 kr och höst 
2.000 kr. Betalning kan göras kontant, med kort eller swish till nr. 123 192 1485. Kort köper 
du vid besök i Alvik, men kan också köpas i förväg genom betalning till föreningens bankgiro 
med nummer 597-5008 eller till ovanstående swishnummer. Glöm inte uppge ditt namn vid 
betalning. Kortet  hämtar du sedan på plats i Alvik. 

Icke medlemmar  

Många av våra aktiviteter är öppna också för gäster, som då betalar en entréavgift för 
respektive evenemang.                                                                                                                     
Entréavgift för lördagarnas musikcafé är 50 kr, för motionsdanserna på fredagar 170 kr och 
för jazz- och temadanser på söndagseftermiddagar är entréavgiften 150 kr. Ungdomar 12 – 
18 år betalar halv avgift. Betalning kan alltid erläggas kontant på plats. Vill du betala med 
kort eller swish går det också bra. Kostnad för övriga nedanstående evenemang  
presenteras i samband med att information om aktiviteterna läggs ut på hemsidan. 

Bli medlem 

Att vara med på våra evenemang blir alltid mycket billigare som medlem. Medlemskap 
berättigar till deltagande i föreningens alla olika aktiviteter såsom: Kurser och utbildningar – 
Föreläsningar – Studieresor – Kulturutflykter – Jazz- och temadanser – Konserter – 
Musikcaféer – Särskilda dans- och supéaftnar. 

Medlemmar får också vårt medlemsblad med föreningsinformation,  dans-, kultur- och 
kursprogram samt inbjudningar till de speciella evenemangen m.m. 

Anmälan 

För att anmäla dig som medlem kontaktar du servicedisken vid besök i Alvik eller så skickar 
du ett mail med namn, adress och telefonnummer till:  mariannejkarlsson@hotmail.com  
För anmälan och svar på frågor kan du också ringa eller skicka sms till tel.nr. 0709 355287.  
Registreringsavgiften på 200 kr sätter du in på föreningens bankgiro nr. 597-5008 eller 
swishar till nr. 123 192 1485.  

Vi registrerar personuppgifter i enlighet med nya dataskyddslagen GDPR och dessa används 
enbart för att kunna tillhandahålla efterfrågad service till dig. 

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
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