
 Borlänge      

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension (oavsett ålder) och är 
politiskt och religiöst obunden. Vi är idag cirka 950 medlemmar i Borlänge.   

När du anmäler dig till någon aktivitet kontakta Studieförbundet Vuxenskolan SV.  E-post 
borlange@sv.se tel. 0243-820 81 eller ring angiven kontaktperson eller vår expedition, öppen tisdagar 
10-12, 0243-817 13, e-post spf.borlange@gmail.com 

Gemenskap trots allt   
Som bekant är de flesta möten inställda under pandemin men vi försöker anordna aktiviteter under 
former där man kan umgås utan risk. 

Stadsvandringar 
SPF anordnar i samarbete med Arne Ludvigsson vandringar i centrala Borlänge. Detta sker måndagen 
den 12/10 och tisdagen den 20/10 med start kl. 14:00 vid Biblioteket, Sveatorget. Vandringen tar 1½ 
timme och avslutas vid Missionskyrkan. Ingen kostnad. Tänk på att klä er efter den rådande 
väderleken. Grupperna är maximerade så ”först till kvarn gäller”. Tänk på att hålla lämplig distans i 
gruppen.  

Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan telefon 0243-82081 eller borlange@sv.se. Senast 
anmälan till promenaden den 12/10 är 8/10. Senast den 15/10 till promenaden den 20/10.  

I samarbete med SPF Tuna Säter inbjuder vi till vandringar 
Måndag 5 oktober Gyllbergen. Åk bil till Dragbergsvägens slut, därifrån vandring på stigar till 
Dragbergs gatu. Vi fikar vid rastplatsen, under tak vid regn. Därefter åter till bilarna. Ca 5 km vandring 
totalt. Den som vill ha en längre tur kan lämna bilen vid Gyllbergsparkerringen och ta en led över 
Spånsberget tillbaka till bilen. Samling vid lokalen i Romme kl. 10.00 eller vid Gyllbergsparkeringen kl. 
10.30 för samåkning till vägslutet. Info Lennart Sandström 070-7250554.                                                   

Boule  
Oktober-april inomhus i Klothallen Tunet onsdagar 12-15. Avgift 40 kr per tillfälle. Ledare Gunilla 
Svensson 070 - 316 17 2 

Medlemskap 
För att kunna delta i en aktivitet krävs att du är medlem i föreningen. Rätt att bli medlem har alla som 
har rätt till pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Medlemskapet ger 
möjlighet till förmånliga försäkringar. Du får även tidningen Senioren 9 ggr per år. 

Årsavgiften är 250 kronor. Kontakta vår expedition tel 0243-817 13 eller maila 
spf.borlange@gmail.com  

                                                                                                               

Besök vår hemsida för information om aktiviteter och aktuellt om SPF  http://www.spfseniorerna.se/
borlange 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I VÅR FÖRENING  
ÖNSKAR STYRELSEN 
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