
 

 

Månadsbrev nr 4, juni 2020. 

Hej SPF-vänner i Älvsborg. 

Solen skiner idag, sommaren är här och vi har genomfört månadens styrelsemöte ute på terrassen 

med lagom avstånd mellan oss! Vi ser framåt och hoppas att vi alla skall få träffas efter sommaren. 

Men redan nu hälsar vi Västanvinds medlemmar välkomna till Älvsborg. Vi hoppas ni skall trivas och 

att ni kommer att uppskatta både program och samvaro. I slutet av detta brev lägger jag en liten 

faktaruta om SPF Älvsborg.  

Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden lär någon vis man ha sagt. Det gäller mer än någonsin 

men vi har i alla fall tagit fram ett höstprogram för vår förening.  

Med tanke på osäkerheten om vad som kommer att hända under hösten så kommer vi inte att trycka 

ett komplett program nu. Det kommer däremot att läggas upp och uppdateras på hemsidan samt via 

månadsbreven. Sammanfattningsvis ser programmet ut så här: 

September 

1 Båtutflykt med Nawica och lunch på Donsö, max 12p Bo 

8 Månadsmöte, Bo Scharping som berättar om Mor Anna och SKF Bo 

15 Guidad rundvisning på Chalmerska huset, kl 10-12 Märta 

22 Dagsresa till Ästads vingård med lunch och provsmakning av deras vin. Ostprovning 
på Källsjö Mejeri på hemvägen. 

P-O 

30 Information om Framtidsfullmakt av Tommy Källman, Vasa Bouppteckningsbyrå,  
kl 11-12 

Märta 

28 Resa till Rehn- och Moseldalen, 6 dagar Ewa 

Oktober 

8 Pubkväll med quiz i Marinstugan vid Nya Varvet, kl 18-21. P-O  

13 Månadsmöte, Åsa Liliestam berättar om Hamnarnas musik P-O 

22 Guidad visning och föredrag om Porterns historia som avslutas med en Portergryta 
hos Porterpelle 

Märta 

November 

10 Månadsmöte, Helena Bjurbäck, äldreombudsman, berättar om hennes arbete med 
att förbättra villkoren för oss äldre. 

Ewa  

? Guidad rundvisning av Residenset och föredrag om Göteborgs historia. Märta 

18 Volvo Blå Tåget, kl 15:30 Bo 

December 

8 Julbord på Jungman Jansson. Bo 

Inom den närmaste framtiden kommer vi att lägga upp lite mer fyllig information om de olika 

aktiviteterna på hemsidan. Med tanke på ovissheten om vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

så börjar vi ta in anmälningar först efter sommaren. 

Nu hoppas vi att Corona minskar i styrka och att vi kan röra oss lite friare. Ta hand om varandra, följ 

de råd och instruktioner som våra myndigheter och framför allt njut av sommar och sol! 

Med vänliga sommarhälsningar. 

Bo Stenberg 

Ordförande 



 

 

 

Faktainformation 

Hemsida. 

 www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/foreningslista/alvsborg/  

eller sök bara på SPF Älvsborg. 

Månadsmöten.  

Andra tisdagen i månaden kl 14:00-16:00 i Equmeniakyrkan Fiskebäck, Citrusgatan 16. Hållplats: 

Björnåsgatan (linjerna 90 och 97)  

Styrelsen. 

Bo Stenberg, ordförande 

Tel: 070-7160341, Epost: bohstenberg@gmail.com 

Ewa Eriksson, vice ordförande 

Tel: 0707-672295, Epost: ewa.a.erikson@gmail.com 

Lillemor Fohlin, kassör och medlemssekreterare 

Tel: 0707-727587, Epost: lillemor.fohlin@gmail.com 

Märta Carlsson, sekreterare 

Tel: 0707-223383, Epost: marta.carlsson@gmail.com 

Jan-Åke Thorsell, ledamot 

Tel: 0707-834494, Epost: jama.thorsell@spray.se 

 

Till er som har fått detta månadsbrev per vanlig post. 

Vi har inte er e-postadress. Om ni har en e-postadress så vore toppen om ni kan meddela den till 

Lillemor lillemor.fohlin@gmail.com eller Bo bohstenberg@gmail.com.  
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