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Månadsbrev nr 7, oktober 2020. 

SPF-vänner i Älvsborg. 

Idag (fredag) var det 12,6 grader i vattnet 

men solen värmde skönt! 

Den sköna hösten är här. I år med riklig 

belöning i form av goda svampar till den som 

har möjlighet att ge sig ut i skog och mark. Hörde också att en av 

mina kamrater fått mycket skaldjur i burar och tinor i höst.  

I november tänker vi att det är dags att börja träffas igen. Självklart följer vi noga FHM och 

regeringens rekommendationer när det gäller antal, avstånd och hygien. Jag vill dock redan nu 

påpeka att det är var och ens ansvar att bestämma om man vill/kan delta redan nu. Det ligger också 

på den enskilda personen att följa de rekommendationer om hygien och avstånd som finns! Som alla 

hört på radio och TV så är vi inne i ett osäkert läge och programmet kan därför komma att ändras 

med kort varsel. 

En sammanfattning av programmet i tabellform ser du nedan. Ett fylligare program bifogas.  

OBSERVERA att det är obligatorisk föranmälan till alla aktiviteter, även månadsmöten. Detta gäller 

också alla funktionärer. Vi har också begränsat antal deltagare på alla aktiviteter. Alla detaljer om 

detta finns i programmet. 

Programmet i sammanfattning, fylligare program bifogas 

November  

10 Månadsmöte med underhållning, DuoKomp Lillemor 

18 Studiebesök, Volvo Blå Tåget, kl 10.00, 13.00 och 14.30, några platser kvar Bo 

19 Pubkväll med quiz i Marinstugan, kl 18.00, få platser kvar P-O 

24 Chalmerska, guidad rundvisning, kl 10.00, platser kvar Märta 

December  

8 Julavslutning på Jungman Janson, 14.30 Barbro 

Januari  

12 Månadsmöte med Bo Scharping som berättar lite industrihistoria (Mor 
Anna – SKF) 

Lillemor 

27 Studiebesök på Porterpelle. En guidad visning och provsmakning, 15.00 Märta 

Februari  

9 Årsmöte med underhållning Lillemor 

23 Information om Framtidsfullmakt, juridik mm., kl 11.00 Märta 

Mars  

9 Månadsmöte med föredrag om Hamnarnas musik med Åsa Liljenstam. Lillemor 

?? Studiebesök på Residenset och föredrag med Göteborgshistoria Märta 

April  

13 Månadsmöte med föredrag av äldreombudsman Helena Bjurbäck  Lillemor 

22 Dagsresa till Ästads vingård med lunch och vinprovning P-O 

Maj  

11 Månadsmöte och sommaravslutning med mingel och god mat. Lillemor 

25 Båttur i Göteborgs södra skärgård med Nawica och lunch på någon ö. Ewa 
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Anmälan till alla aktiviteter sker till respektive ansvarig via e-post eller telefon eller på lista 

på månadsmötet. Anmälan till månadsmöten görs till Lillemor. 

Bo - e-post: bohstenberg@gmail.com, Tel: 0707 160341 

P-O – e-post: lipoere@hotmail.com, Tel: 0706 092314 

Märta – e-post: marta.carlsson@gmail.com, Tel: 0707 223383 

Barbro – e-post: barbro.nyman@telia.com, Tel :0705 589877 

Lillemor – e-post: lillemor.fohlin@gmail.com, Tel: 0707 727587  

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

Lite annan officiell information. 

Rabatt på Mötesplats Trädgård i Långedrag 

Mötesplats Trädgård erbjuder även i fortsättningen alla medlemmar i SPF Älvsborg en rabatt på 10 %. 

Nytt för i år är dock att man måste gå in i butiken och ta ut ett plastkort som rabattbevis. 

James F Dicksons minnesfond  

James F Dicksons minnesfond har, enligt stadgarna, till uppgift att lämna bidrag eller bekosta 

konvalescentvård, rekreationsresa eller rekreationsvistelse åt behövande i bland annat f.d. 

Göteborgs och Bohus län. Styrelsen för minnesfonden vill informera om möjligheten för alla 

medlemmar att söka medel ur fonden.  

För ytterligare information hänvisas till fondens hemsida   www.jamesfdickson.se 

Folkhälsomyndigheten (klippt från FHM:s hemsida) 

”Vi rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och håller fysiskt 

avstånd till människor som du inte bor med. Det är särskilt viktigt inomhus.” 

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/ 

Med vänliga hösthälsningar.  

Bo Stenberg 

Ordförande 

Titta gärna in på våra hemsidor. 

SPF Seniorerna Älvsborg 

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

eller sök bara på SPF Älvsborg. 

SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet 

www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/ 

 

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.  

Av administrativa, miljö och ekonomiska skäl går detta utskick bara till en medlem per postadress. 
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Efter nyår kommer månadsbreven att skickas ut med e-post, läggas upp på hemsidan och 
finnas tillgängliga på månadsmötena. Alltså inte distribueras via vanlig post. 


