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Månadsbrev nr 8, november 2020. 

SPF-vänner i Älvsborg. 

Det blåser för mycket idag så jag hoppade över badet! Men skogsbesök med en bra skörd av  

trattkantareller blev det. 

Idag (tisdag) har vi också haft ett styrelsemöte i föreningen där vi tyvärr tvingats att fatta det svåra 

beslutet att åter ställa in våra planerade aktiviteter fram till nyår. Beslutet grundar sig naturligtvis på 

de rekommendationer som FHM tagit fram för vår region (och för många andra regioner också). Vi 

hoppas på bättre tider och låter vinterns och vårens program stå kvar enligt nedan. 

Januari Ansv. 

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. Bo 

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 

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

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

Friskluftaktiviteter 

Det vore toppen om vi kan komma igång med någon eller några friskluftaktiviteter, speciellt 

nu när vi inte kan ses inomhus. Om du kan tänka dig att någon gång per månad ansvara för 

till exempel en promenad så ta kontakt med mig (Bosse 0707160341 eller 

bohstenberg@gmail.com) så skall jag se till att skicka ut en inbjudan till alla våra 

medlemmar. 

Med vänliga hösthälsningar.  

Bo Stenberg 

Ordförande 
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Lite annan officiell information. 

e-faktura. 
Ni kan betala SPF Seniorernas medlemsavgift med e-faktura via banken. Du som har internetbank 
kan anmäla dig, dock senast 20201231, för att få nästa års medlemsavgift via e-faktura. Då slipper du 
att hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer när du 
betalar. Dessutom hjälper du till att spara pengar år SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår bättre 
av att vi skickar ut så få pappersfakturor som möjligt.  
Alla banker klarar att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går tillväga skiljer sig lite 
åt beroende på bank. Nedan finns länkar till de större bankerna i Sverige. Du kan även kontakta din 
bank direkt så får du hjälp.  
Cirka 13000 medlemmar har redan valt att anmäla sig till detta och de kan då bortse från denna 
information. 
  
Nordea 

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html 
Handelsbanken 

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar 
Swedbank 

https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-faktura/fragor-
och-svar-om-e-faktura.html 
SEB 

https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura 

 

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. 

 

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. 

http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/fIonKNomRcHFC5CSi5PIoNCRwR9Myfk6Fioz680MS549LeOyRszMqW-a8j-2eRTV36Gmt7CYxlzmavI10CKpKHH6n5grIYPFxHO76x7BBBbn1tfBXkV7HkV9xFupabByvw6xDuWcKgxrcnmxIsd163I1aCpBbTN12b4aD7XGqrsKdh7zd6m4QvTmgUIgxfIVyaFKyJY-d0bT5SGZGEmqxHnLsUszuh6NaCI38isbax4TSusAXMORbruXEvZCJHKtP0wr7PZAhA
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http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/EZcJYr1PDlb9Glg9EyjbpqNKUgXkQt7E9j8nCqeu_s0a-sr2PmKKQarsNEiT5jGxU29Ou-gs3Vdkh8QJt3zGKUDum8hYhpu_WLOYV1dNTmCU0wU3UsNfAdFyiCNcivpRcQWHmeadzvZHlMFCeSfEi4Nd-nIClZJMx106LcLxPUU4z-cTkk_b7xdeOQPx11qzXMxuGaa3svdDiGxJ2v8u7CO2XBzPUcKO3k4QkxbmmDwpflzzVPpZ0CrbT3jYZfT97tbfEPe2IJZLdmSbPTdpxtw2WwTpimJHkSwTx6NUS8EwfZbLFDLUzg7FaKS_3SVw2eG04OXXUsOW5w
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