
 

 

Månadens brev – september 2019 

Hej och välkomna till höstens olika aktiviteter 

En del studiecirklar och andra aktiviteter har redan dragit igång i slutet på augusti. Övriga 
återkommande aktiviteter startar upp i  början på september. De allra flesta aktiviteterna har 
möjlighet att ta emot fler deltagare. 
 
Påminnelse: 
Vill börja med att påminna om att vi har beslutat att prova att införa ett kupongsystem för de olika 
aktiviteterna som kostar pengar. Man kan undra varför vi gör det och hur det ska gå till? 
En av anledningen är att vi har svårt att göra slut på alla kontanter vi får in eftersom vi sällan 
handlar med kontanter i föreningens regi. 
En annan anledning är att vi får förfrågan om andra betalningssätt eftersom ni som medlemmar 
allt oftare inte har kontanter med er. Att införa Swish kostar pengar för föreningen. Vi försöker 
därför hitta en lösning som ska passa de flesta.  
Hur ska det gå till då? Jo, antingen passar man på att ”köpa” ett häfte av kassören i samband med 
medlemsmöten eller av aktivitetsledaren. Man får då en lapp med de uppgifter man behöver för 
att betala in via bankgiro. Det är naturligtvis också möjligt att betala kontant för dem som absolut 
vill det. Om du anser att du inte deltar vid så många tillfällen kan ni vara ett gäng som delar på ett 
häfte. Vi tror att ni är några som brukar gå tillsammans.  
Vi hoppas det här kommer att vara en bra lösning både för er och för föreningen. 
 
Vad händer i september: 

• Vi gör en utflykt till Arboga den 5/9 och tittar på kommande robotlösningar. 
Anmälningstiden har redan passerat. 

• Den stora händelsen är vårt medlemsmöte den 12/9 då vi firar 30-årsjubileum och vill ha in 
anmälningar senast 4/9 eftersom vi bjuder på extra förtäring till fikat. Levande musik blir 
det som underhållning. 

• 19/9 är det svamputflykt med möjlighet att lära oss ta vara på nya svampsorter. Ingen 
anmälan. 

• En nyhet vi tänker prova är surströmmingsfest den 20/9. Anmälan. 

• Den 24/9 är det Västeråskretsens temadag på Culturen. Den här gången är temat ”Seniorer 
i framtiden”. Anmälan. 

• Och till sist gör vi en utflykt till Trångfors i Hallstahammar den 26/9. Anmälan. 
 
Vad händer i oktober: 

• Utflykt till Falun den 3/10 med sista anmälningsdag den 15/9 

• Boka även in Seniormässan på Aros Congress Center den 7/10. Mer information kommer i 
VLT. 

Gå gärna in på hemsidan: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre . Där finns vårt program men 
även reportage när vi har genomfört något.  
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