Medlemmar i konstföreningen
samt övriga Humor-medlemmar

Välkommen till 2017-års konstutlottning
23 november 2017
på Farozon Hässleholm
Lokalen är tillgänglig och vinsterna är uppställda för påseende från kl 17.00.
Kl 18.00 serveras en buffé (Kalvfärsbiffar med kantarellsås, timjanrostade
rotfrukter och klyftpotatis samt rårörda lingon, bordsvatten) samt kaffe med
kaka. Därefter börjar utlottningen. Vid önskemål om alternativ kost kontakta Tina
Kivivuori, 0451-26 70 10 eller maila humor@hassleholm.se
Kostnaden för denna kväll är 160:- för Humor-medlem och 200:- för
respektive/vän.
Biljetter säljs kontant hos Inger Simonson, Stadshuset och kontant eller via
Swish hos Tina Kivivuori, Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm mellan 26
oktober t o m 17 november.
Tag med ditt medlemskort för 2017, uppge namn och arbetsplats vid
biljettköp.
Vinsterna
Tavlorna finns för påseende i Stadshusets cafeteria t o m 2017-11-23. Nyckel finns att
låna i receptionen. Stadshuset är öppet måndag-torsdag kl 08.00-17.00 samt fredag kl
08.00-16.00.
Övriga vinster finns i vitrinskåp i Butik Mångfald hörnet Första Avenyn/Östergatan t o m
18 november.
Eftersom vi värnar om miljön kommer bilder på vinsterna endast att läggas ut på
Humors hemsida, www.hassleholm.se/humor (konstsektionen ”Inköpt konst 2017”).
Samtliga vinster lottas ut i befintligt skick.

Eftersom HUMOR firar 25-års jubileum i år kommer det att lottas ut
extra vinster till de medlemmar som är på plats under kvällen.
Övrigt
Om du inte har möjlighet att själv delta vid dragningen, så går det bra att en närvarande
kollega eller vän väljer vinst för din räkning.
Medlemslista finns på vår hemsida www.hassleholm.se/humor. De som meddelat sitt
medlemsnummer för 2017 är de som visas där. För att kunna få ut sin vinst måste man
meddelat sitt medlemsnummer innan dragning.

Dragningen
Den som vinner första pris väljer vinst först, därefter den som vinner andra pris o s v.
För att begränsa tiden för utlottningen kommer vinnarna att ges 1 minut att välja vinst.
Därefter släpps nästa vinnare fram.
Vinster som inte hämtas under kvällen kommer att finnas för avhämtning på Kasern
Johnsson, Löjtnant Granlunds väg 14.. Vinnarna kontaktas av Tina Kivivuori,
Omsorgsförvaltningen.
Inbetalning till konstföreningen
För att underlätta administrationen av medlemslistorna vill vi att alla medlemmar med
anställning har obligatoriskt löneavdrag. Övriga kan betala kontant till Tina Kivivuori,
Arne Wolke eller Inger Simonson.
Hjärtligt välkommen till årets konstutlottning!
Tina Kivivuori, ordförande tfn 0451-26 70 10
Anneli Christensson
tfn 0451-26 84 82
Siw Nilson
Pia Lindvall Åberg

