
Grankulla gymnastikförening - Infobrev augusti 2017 

I detta medlemsinfo berättar vi om följande: 

1. Anmälningen till höstens gymnastikgrupper 
2. Nytt kodlås i användning i Mäntymäki skolan 
3. GGFs förnyade hemsidor 

 
Du kan också läsa infobrevet på adressen: http://www.ggf.fi 

1. Anmälningen till höstens gymnastikgrupper börjar måndag 14.8 / onsdag 16.8 
 

Sommaren börjar närma sig sitt slut, och det är dags att anmäla sig till GGF:s 
gymnastikgrupper. Information om de olika gymnastikgrupperna hittar du på GGF:s 
förnyade hemsidor (http://www.ggf.fi/grupper/) 

 
Anmälan till verksamhetsåret 2017-2018 öppnas för dem som varit medlemmar i 
föreningen och deltagit i någon grupp under vårterminen 2017 på måndag den 14.8 kl. 
17.00. För nya medlemmar öppnas anmälan på onsdag den 16.8 kl. 17.00. 
 
Som tidigare alla anmälningar sker via anmälningsprogrammet Jäsentieto som även 
fungerar som föreningens medlemsregister: 
http://www.ggf.fi/anmalan-och-avgifter/anmalning/ 
 
Kom ihåg att grupperna fylls snabbt så det lönar sig att anmäla sig så snabbt som 
möjligt. Kom ihåg även möjligheten att anmäla sig till väntelistan om den valda 
gymnastikgruppen är fullsatt. 
 
Höstterminen börjar måndagen den 28.8 och slutar söndagen den 10.12.2017. 

 
2. Nytt kodlås i användning i Mäntymäki skolan 
 

Mäntymäki skolan har tagit i användning ett nytt kodlås och ingången till Mäntymäki 
har flyttat till innergården där kodlåset finns. Pinkoden för GGFs träningstider är 
105175. Koden fungerar 15 min före träningstiden börjar och fungerar ända tills 
träningstiden tar slut. Efter vecka 33 (14.8->)  finns det inte längre någon 
kvällsvaktmästare på plats. Därför är det viktigt att kontrollera att dörren stängs efter att 
man har gått in.  
Ledarna i alla grupper kommer att gå genom kodlåset och ingången med sina 
gymnaster i samband med de första träningarna i  Mäntymäki. 
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3. Kolla in GGFs förnyade hemsida http://www.ggf.fi 
 

GGF har förnyat sina hemsidor! De nya sidorna hittar du på http://www.ggf.fi.  
 
Vi har även en ny e-postadress info@ggf.fi vart frågor kring vår verksamhet, 
medlemsregister, fakturor m.m. kan riktas. E-posten läses av vår 
verksamhetskoordinator några gånger per vecka (i allmänhet kvällstid). 
 

Med glada gymnastikhälsningar, 
 
Grankulla Gymnastikförening / styrelsen 
 

PS. Kom ihåg att även följa oss på facebook: www.facebook.com/grankullagymnastikforening  
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