Välkommen att bli medlem!

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa med personligt
ställningstagande för nykterhet och omsorg för ett tryggare samhälle.
Vår vision:
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger
där alla människor har lika värde.
Våra medlemmar värdefulla!
•
•
•
•
•
•

Omsorg för dem som har eller har haft alkohol eller andra drogproblem.
Du har möjlighet att engagera dig.
Du får information genom vår tidning, nyhetsbrev, hemsida, sociala medier.
Vi har egen folkhögskola, konferens- och fjällanläggningar samt möteslokaler.
Vi erbjuder kulturprogram, studiecirklar och sociala aktiviteter.
Vi bedriver opinionsbildning i alkohol- och beroendefrågor.

Mer info: www.blabandet.se
Medlemsavgiften är gratis första året!

Nykterhet behöver du aldrig ångra!

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,
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samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

Konferens- och lägergård
Vreten norr om Nora.
• Konferens och café
Princess Hall, Stockholm.
• Stugor
Blå Gården, Hemavan
• Sälsäterns fjällgård.
vid Lindvallen, Sälen.
• Folkhögskolan Helliden,
Förbundskansli: www.blabandet.se
Tidaholm.
BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm
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Blå Bandet,
Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.
Medlemsansökan kan även göras på www.blabandet.se
MEDLEMSANMÄLAN
MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,
samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,
eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,
samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

Förbundskansli: www.blabandet.se
BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm
Förbundskansli: www.blabandet.se
BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm
Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt
GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,
www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:
Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.

