
 

Kom og vær med  

Indkøbstur med Taxa og  
gratis kaffetår 

 

Hver onsdag kan du handle og  
drikke kaffe hos  

Meny på St. Torv i Rønne 

 

            
 

Bestil din indkøbstur hos 
Dan Taxa på 56 95 23 01 
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Indkøbsturen med Taxa og gratis kaffetår 

                                                                                                                         

 

 Du er mindre mobil  

 Du kan medbringe rollator              

 Du bor indenfor Rønne bygrænse                

 Du tilmelder dig indkøbsturen hos  

Dan Taxa senest dagen før senest kl. 17 

 

 På indkøbsdagen er du klar på din adresse kl. 10 

 Efter opsamling af 6-8 borgere på ruten ankommer  

I til Meny på St. Torv, som ved at I kommer og vil være 

behjælpelige 

 

 Når du er færdig med at handle, kan du sidde ned og 

drikke en kop kaffe, før turen går hjemad igen efter en 

times tid 

 

 Indkøbsturen koster 40 kr. hver vej, i alt 80 kr. pr. tur         

Har Du spørgsmål til indkøbsturen kontakt 
Dan Taxa på telefon 56 95 23 01 
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