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Viktig information
I detta utskick från SUVs expedition finns en särskild kallelse till cirklar som du antagits till
eller som du tyvärr inte har fått plats i.
Vårt samarbete med Folkuniversitetet (FU) innebär att du också är registrerad där, men
alla våra aktiviteter sköts helt och hållet av SUV. Du, som har epost, får ett meddelande
från FU angående de cirklar du har sökt. Detta meddelande har ingen betydelse och kan
raderas. Endast kallelsen från SUV beträffande antagning till cirklar gäller. Om du har
frågor - vänd dig till SUVs expedition.
Med utgångspunkt från din egen prioritering har vi låtit datorn hjälpa oss med urvalet av
deltagare. Observera att för sent inkomna anmälningar alltid hamnar sist i kön.
Kontrollera i programmet eller i kallelsen var och när din cirkel startar !
Av ekonomiska skäl och minskade statliga ersättningar tvingas vi reducera antalet
studiecirklar.
När denna skrivelse redigeras finns dock fortfarande några lediga platser i ett antal cirklar,
t.ex:
402 Språkets historia
408 Livet är ditt –hälsa, kost och motion
410 M.Bulgakovs roman ”Mästaren och Margarita”
411 Sveriges forntid
412 Sveriges medeltid
413 Gotlands historia
417 Badelundas historia

424 Svensk jazz hundra år
425 Vi sjunger tillsammans
428 Möte med naturen
429 Öar och holmar
430 Samtal om värderingar ….
431 Medias roll i samhällsdebatten
436 Spanska A1
441 Italienska B1

Plocka fram programmet och läs mer om dessa cirklar! Säkert finns det något som kan
intressera dig som ersättning för det du eventuellt gick miste om. Hör i så fall snarast av
dig till expeditionen.
OBS ! Anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt.
Meddela oss snarast om du inte kan delta i en cirkel du fått plats i!
Förändringar i anmälningslistorna sker hela tiden fram till cirkelstart på grund av
förhållanden av olika slag för de anmälda. Det händer ofta att vi hör av oss och erbjuder
plats från väntelista.
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