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Hej på Er fina SPF vänner! 

 

Här kommer en glad hälsning inför sommaren med lite information. 

Först ett TACK till alla Er som var med och förgyllde vårfesten. 

Dock var inte tekniken med vid första informationen, mitt fel helt och hållet. Marie hade 

riggat förstärkaren men jag hade inte förklarat att den skulle vara påkopplad. Så det kan bli 

men nu har jag slutat vara ledsen för det.  Mitt minne av kvällen är alla fina, goa SPF 

vänner, den goda maten och fantastiska underhållningen. Hoppas ni känner samma glädje. 

Hela resekommittén var på plats, Gun, Lena, Kjell och Sven och de berättade om alla 

erbjudanden till trevliga resmål.  

27 maj Resa till Sätila och Lygnern - kom ihåg kaffekorgen till eftermiddagsfikat 

26 juni Resa till Bredaryds Värdshus 

23 juli Resa till Göta Kanal 

18-21 augusti Resa till Gotland - ta en extra titt på detta erbjudande, mycket intressant. 

Kjell pratade om höstens månadsträff – skriv in i almanackan att den 9 september går vi 

dit och lyssnar på Olle Blomqvist, Ellos grundare.  Vi får också extra god fika den dagen. 

Första lunchen på höstterminen är den 18 augusti och då är det Skotteksgården som lockar 

med god mat. 

Varannan onsdag är det Timmeledansen, för 100 kronor får man dansa så mycket man vill 

och hungrig behöver man inte vara. Två smörgåsar och kaffe för 25 kronor. 

I morgon är PRO arrangör och underhållare är Ting & Co, den 10 juni är det våra SPF 

kompisar som arrangerar och underhållare är Cedric 

 



 

 

Våra måndagspromenader har uppehåll under sommaren men promenerar gör vi förstås på 

egen hand eller med en go kompis när tid passar. Fikar gör vi också förstås på OASEN.  

Ulla Andersson uppmanar oss att ta en koll då och då på vår hemsida och även distriktets 

som uppdateras dagligen. Vår egen hemsida är www.spf.se/bogesund och till vänster på 

den sidan kan du läsa SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet, klicka där så kommer du dit. 

Där kan man bland annat läsa om resor som SPF föreningarna i Distriktet ordnar och som vi 

är välkomna att deltaga i. 

Vill du gå direkt till distriktets hemsida så är adressen www.spf.se/sodraalvsborgsdistriktet 

 

Den 22 juni är en bra dag för oss SENIORER, då har KPR sitt första möte.  

KPR är förkortningen för Kommunalt Pensionärsråd. 

Vi i SPF Seniorerna har två ordinarie representanter och två ersättare. Likadant är det för 

PRO. 

Ordinarie är Urban Zander, SPF Seniorerna Bogesund och Bengt Johansson SPF Seniorerna 

Norra Kind.  Ersättare är Ingemar Pettersson SPF Seniorerna Hökerum och Anita Andersson, 

SPF Seniorerna Östra Redväg. 

Kommunens representanter är Inga-Kersti Skarland bitr. kommunalråd,  

Per Johansson bitr. oppositionsråd, Maria Jonsson verksamhetschef Äldreomsorg och 

Tina Blomster från Miljö och samhällsbyggnadskontoret. 

Har du frågor och synpunkter som vi kan ta upp i KPR så hör av dig. 

Ett erbjudande från Agneta Tjäder är att du som vill besöka Torpa teatern och se ”Flickan 

från Ingenstans” söndagen den 26 juli kan boka bussbiljett genom henne. Pris 50 kronor för 

bussresan. Agneta når du på mail agnetatjader@telia.com eller sms 070-881 26 54. 

Denna bokning gör du snarast. 

Nu på torsdag är det en stor Bouletävling på Lassalyckan, 52 lag anmälda och vi som 

inte har klot kan var goda supporters. Starten är 09.10. Stort Lycka till önskas våra 

Bouleansvariga Inga och Bosse Andersson samt alla tävlande  

TACK alla ni 647 medlemmar som på olika sätt hjälper till så vi har en aktiv och trivsam 

seniorförening. 

GLAD SOMMAR! 

Ulla Zander 

ordförande (är ett mail eller telefonsamtal bort– ulla.zander@hotmail.se, 070 673 37 56) 
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