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Valberedningen 
Valberedningen saknar fortfarande såväl studieombud som lotteriombud september- februari. Anmäl till någon av 
oss valberedare om du är villig att hjälpa till. För en aktiv förening krävs att man fördelar uppdragen! 
Eva Åstrand 070 262 35 13 Agneta Christersson 031 29 02 94 eller 079 347 51 54 eller  
Elisabeth Wallmark 076 773 31 05. 

 

SPF Linje 9 Rekrytering på ICA Nya Varvet  
Den 30 november var Linje 9 på ICA Nya Varvet. Vi hade ett "stånd" mitt inne i butiken där vi informerade 
om vår verksamhet och fördelarna med att vara medlem hos oss. 8 av våra medlemmar turades om under 
dagen och det blev mycket prat och diskussion med handlande seniorer. Många var intresserade och vi fick 
även en anmälan direkt. Detta var vårt bidrag till den rekryteringskampanj som SPF drivit över hela landet 
under 2021. 
 

Föreningens namn 
Många förstår inte syftningen med nuvarande namn eftersom det är längesedan spårvagnslinjen till 
Långedrag hette Linje 9. Vidare har de flesta andra föreningarna i Göteborgsdistriktet namn som avspeglar 
det område i staden som de verkar i. Styrelsen vill därför nu i förväg informera om att styrelsen avser att 
lägga ett förslag till Årsmötet om byte av namn till SPF Långedrag. 
 

 
 
 

                                                             
  

                                                              
  

  Månadsblad - 
     Februari 2022    

  
                    inklusive ny kallelse till årsmötet 
 

Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
 
OBS! Årsmötet och månadsmötet som skulle ha ägt rum 1 februari är inställda och 
framflyttade till den 8 mars OBS! 
Styrelsen hoppas att de går att genomföra då med hänsyn till smittspridningen. 
 
Här kommer en ny kallelse till Årsmötet! 
________________________________________________________ 
 
                    Kallelse 
Linje 9s årsmöte tisdagen den 8 mars 2022, kl. 10:00 
OBS! 30 min tidigare än vanligt, i Älvsborgs kyrkas församlingshem. 
 
                Välkommen! 
             Vaccinerad så klart! 
Vårt förbund SPF Seniorerna anser att alla som deltar i aktiviteter 
 i vår organisation bör vara vaccinerade, oavsett gruppens storlek. 
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Promenad torsdag 3 februari samling kl. 11.00 vid Eklandahöjds parkering. (gratis) 

Vad gör man om smittoläget gör att vi inte kan ha möten inomhus, jo promenerar. 
Du som antingen har plats i bil eller vill åka med någon kan kontakta oss så kan vi förmedla telefonnummer 
Vi förutsätter då munskydd i bil. 
Västtrafik fungerar även. Närmsta hållplats heter Eklanda by och ligger 600 m från mötesplatsen 
Buss 751 från Frölunda torg Läge L 10.37 framme 10.48. Hör av dig så kan vi hämta dig vid busshållplatsen 
Promenaden planerar vi till max 5 km. Det finns goda möjligheter att korta den, om det skulle behövas. 
Änggårdsbergen är kuperat, men vi har inte bråttom, och backarna är inte särskilt branta. Vid hopplöst 
väder (storm, kraftigt regn eller snö) ställer vi in. Kontakta oss gärna via sms vid tveksamhet, så får du 
besked. Klädsel efter väder och matsäck. Ta gärna med stavar. 
Kontakta oss Eva Åstrand 070 262 35 13 eller Margaretha Grahn 072 235 38 99  
angående bilfärd eller frågor. 
 

Teater/Musik 
Rigoletto – onsdagen den 20 april 2022 kl 19:00  

Verdis odödliga opera Rigoletto om åtrå, kärlek och hämnd. Ett musikaliskt mästerverk.  
Pris: 450 kr (pensionärsrabatt)  
Anmälan och betalning (se nedan) senast den 17 februari 2022. 
 

Resor 

Dagstur till Ästad vingård 
Tisdagen den 10 maj gör vi en dagstur till Ästad  Vingård och Kvarn Bageriet i Väröbacka 
På vingården får vi en guidad vandring i vingården och en vin-provning med 1 glas vin. 
Vi serveras också lunch. 
Vi reser sedan vidare till Kvarn Bageriet i Väröbacka. Där får vi en guidad information. 
Vi serveras också eftermiddagskaffe med hembakat innan vi reser hemåt. 
Vi åker 08:30 från Q8-macken Ängkärrsvägen och är tillbaka cirka 17:30. 
Anmälan senast 12 april till Barbro Engbom, e-post b.engbom@gmail.com eller telefon 070-848 74 10. 
Pris/person vid minst 25-30 deltagare 850 kr. 
 
Resa till Bergen, Norge 
Måndagen den 8 augusti reser vi på en 6-dagars resa till Norge. Vi åker buss, tåg och båt genom 
södra Norge och kommer så småningom fram till Bergen där vi får en guidad tur och också tid att 
själva utforska staden. 
På vägen dit och hem får vi se vackra dalar, fjäll och fjordar och besöker bl.a. Stavkyrkan från 1100- 
talet i Lom, gör en båttur på Sognefjorden, får se Hardangerbron och många fler sevärdheter. 
Mer detaljerad information om resan kommer på månadsmöte och särskilt informationsblad och i 
Månadsbladet. Priset är ännu inte klart. 
Hälsningar Barbro 
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Nytt från SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet: 
 

Aftonstjärnan  
har beslutat att maximera antalet besökare till 50 och ha kaféverksamheten stängd. Filmträffen den 16 
februari är inställd men Aftonstjärnan hoppas att kunna visa film den 23 mars. Separat inbjudan kommer 
att skickas ut. 
 

Musiklunch på Odd Fellow: 
Två musikluncher är planerade i vår: 
Den 2 mars med Trenders, tema 50-60 tal. 
Den 21 april med Berras Blues band. 
Lunch serveras från Lexö kök. 
 
 

Hjärtliga hälsningar Styrelsen  

genom Arne Person 
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