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Månadsbrev nr 1, mars 2021. 

SPF-vänner i Älvsborg. 

Vaccinet är på väg! 

Ljuset är på väg! 

Värmen är på väg! 

Våren är snart här! 

Låt oss hoppas att vi får en sommar där vi kan umgås och njuta. Men 

till dess måste vi vara skötsamma! Som ni säkert förstår så är våra 

aktiviteter i mars, april och maj inställda. Vi promenerar dock varje 

torsdag på olika ställen i västra Göteborg. Information om detta 

kommer på e-post och finns på hemsidan. 

Om Anders Tegnell tillåter så kanske det kan bli en sommaravslutning utomhus i juni. Låt oss 

hoppas på det. 

Sedan vi hördes av senast har vi haft ett årsmöte ”per capsulam” 

och vi fick in över 100 röster som alla ställde sig bakom det 

förslag till årsmötesbeslut som vi skickat ut till alla medlemmar. 

Protokollet från mötet finns att läsa på hemsidan. På hemsidan 

finns också kontaktuppgifter till styrelsen och kanske också en 

samlingsbild på oss i vårsolen. 

Eftersom vi är positiva optimister så har vi börjat planera höstens aktiviteter vilket i stort sett 

innebär att vi rullar över vårens planerade aktiviteter till hösten. Vi återkommer med ett 

detaljerat program lite längre fram. Redan nu ber jag dock att ni tänker på att vi måste be att 

du anmäler dig på nytt till de aktiviteter du vill gå på när det blir dags. 

Men nu kära vänner är det dags för mig att ta på underställ, mössa och handskar för att 

tillsammans med ytterligare ett gäng SPF Älvsborgare gå ut i vårsolen för ett varv runt 

Finnsjön. 

Med vänliga vårhälsningar.  

Bo Stenberg 

Ordförande 
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Lite annan officiell information. 

Medlemsavgiften 
Hurra! De flesta har redan betalat. Om du har glömt bort det så gör det gärna idag! 
 

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 din e-postadress. Om du har en e-postadress så vore toppen om du 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. 

 

På grund av att vi inte kan träffas distribuerar vi månadsbreven via vanlig post till de som saknar e-post 
ytterligare ett tag. Vi kommer dock att gå över till enbart e-post i höst. 
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