
Medlemsbrev nr 3, 2010 

Nu våra vänner är det sensommar med sammetsmörka kvällar, kornblixtar och stjärnfall. 
Värme, sol och regn har vi fått, så den här sommaren kan väl ingen klaga på. 

Verksamheten inom SPF startade med en intressant föreläsning om två romerska städer och 
fortsätter nu enligt programmet. Den Japanska Scarfsknytningen går av stapeln i 
samlingssalen i Kungsängen den 29 sept kl 14.00, under ledning av Atsuko Sandberg. Även 
män är välkomna. Tag med era älsklingsscarfs och slipsar. Det blir lite snittar och 
törstsläckare också! 

Alla aktiviteter som det inte står något pris på kostar 40 kr. Föranmälan är alltid bindande. 
Bridgebasen Sven-Erik Malmqvist 582 41225 efterlyser fler bridgespelare. Man skall vara med 
i SPF om man spelar med oss. Avgiften är endast 100 kr/termin. 

Lite kommuninformation följer här: 

 Den som vårdar anhörig i hemmet har rätt till 4 timmar avgiftsfri avlastning/vecka. 
Avlastningslägenheter kommer att finnas i båda kommundelarna om man bara vill vila 
och koppla av. 
  

 Nya äldreboendet i Tibble med egen kock invigs i september. Varje lägenhet har egen 
direktutgång till uteplats. I första hand kommer de som nu bor på Solgården att flytta 
över samt de kommuninnevånare som bor utanför kommunen på olika vårdavdelningar 
att erbjudas plats. 
  

 Befintliga grönområden vid våra äldreboenden skall rustas upp med bl.a upphöjda 
odlingslådor på bekväm sitthöjd. Där skall också byggas grillplatser och någon liten 
damm eller annat som rymmer vatten. 

Känn dig nu välkommen till alla evenemang och ta gärna med dig någon som du tror skulle 
trivas i vår förening. 

PS  Som resultat av att SPF engagerat MAZARIN i Bro den 15 sept, se programmet, erbjuder 
bageriet 10 % rabatt på tårtor till alla SPF-medlemmar. 

Lille Jonny närmade sig pastorn och sa med högtidlig röst: Tack så mycket för boka med 
bibliska berättelser! Pastorn log nöjt och svarade: Åh det var inte så mycket.  

Jonny: -Nä dä töckte inte ja heller, men mor sa att ja skulle få stryk om ja inte sa så! 
Det skall bli roligt att träffas igen. 

Gunvor och övriga styrelsen 

 


