
 

  

 

Tuve Göteborg 
 

 

Till alla medlemmar i SPF Seniorerna Tuve 

Nu när 2022 snart är till ända är det dags för en återblick. 

Efter de märkliga ett och ett halvt år som vi genomlidit under pandemin har vi äntligen kunnat 

driva vår verksamhet normalt igen. Vi har haft glädjen att kunna inbjuda till ett fysiskt 

årsmöte och alla årets månadsträffar. I februari såg en stor grupp den bejublade 

Falkenbergsrevyn. Årets dagsutflykt i maj blev en upplevelserik dag med både Limmareds 

Glasbruk, Tofta Stenhus och Unos fantastiska djurskulpturer i trä. De utomhusaktiviteter vi 

drev för att ge möjlighet till lite samvaro under pandemin har fortsatt under året. Vi har 

vandrat i Hisingsparken med säsongsavslutningar på Hönö respektive i Fontinparken i 

Kungälv, spelat boule och bangolf här i Tuve. Inomhusaktiviteterna line dance, bowling, 

mattcurling och canasta har likaså varit i full gång. Lunchträffarna har återkommit och 

dessutom har trivselträffarna hållits på restaurang Double Zero vid ett flertal tillfällen under 

hela året. Under hösten har den tidigare planerade smartphoneutbildningen kunnat 

genomföras i två hela gruppomgångar med tre kurstillfällen per grupp.Vid decembermötet i 

förra veckan fick vi åter välkomna förskolebarnen med sitt luciatåg och tomten därtill. Det 

blev en glad och trevlig stund med väldigt många deltagare. Det är underbart roligt att åter 

kunna konstatera att vi har en fantastisk uppslutning av er medlemmar, ca 65 deltagare per 

gång, vid några tillfällen t o m inemot 80. Att det är så många som deltar i våra möten och 

aktiviteter ser vi som tecken på en välmående förening.  

Vi påminner om SPF-appen för er som eventuellt inte vet om den. För att kunna ge en smidig, 

snabb och lättåtkomlig information till så många som möjligt har föreningen köpt in appen, 

som enkelt kan laddas ner till en smartphone. Den heter SPF Seniorerna och finns under App 

Store (Iphones) respektive Google Play (Androider). Så snart vi har något nytt att meddela får 

ni en notis om detta i telefonen. Samma information finns förstås också på vår hemsida. 

Vi tackar alla er medlemmar för 2022 och önskar er en riktigt God jul och 

Ett Gott Nytt År 2023, då vi hoppas på en trivsam och givande gemenskap  

Styrelsen  

 

 


