
 

 

Månadens brev – augusti 2020 

Det börjar bli dags att tänka på vad som kommer att ske under hösten.  
Det har fungerat jättebra med de aktiviteter vi startade upp under sommaren. 
Promenaderna på Öster Mälarstrand har lockat fler att delta än på Björnön. 

När det gäller boulen har vi tyvärr krånglat lite, både vad gäller tider och plats men det 
fungerar bra med Corona avståndet.  

Vad kommer att ske under augusti? 

1. Promenaderna på Öster Mälarstrand, fortsätter torsdagar 11 juni - 27 augusti 
med samling på Lasse Färnlöfs plats, eget fika för dem som önskar.  

2. Boulen fortsätter. Bara för att det ska bli tydligt påminner vi igen – detta är 
det som gäller: Tisdagar kl 14.00 vid Notuddsparkens boulebana, egna klot 
och fika medtages. Sista tillfället för säsongen är den 25 augusti.  

3. En ny aktivitet den 13 augusti där vi besöker medlemmars fina trädgårdar och 
har med oss eget fika. Vi startar kl 14.00 i BRF Seniorens trädgård och vandrar 
sedan till en annan trädgård. Vi bestämmer tillsammans var fikat äger rum.  

4. Det blir en golfturnering ”Hamregolfen”. Den startar 20 aug, kom ihåg att 
anmäla ditt intresse till Nils Hallonsten nils.hallonsten@live.se senast 10 augusti. 

5. Rundvandring på Djäkneberget med Lennart Klaar som guide blir nu av – 
torsdagen den 27 aug 14.00. Samling sydöstra porten, längs med Kristinagatan, 
mittemellan Cityringen och Djäknebergsgatan. Fika på Djäknebergets café 
efteråt för de som så önskar och var och en betalar fikat. 

6. Tipspromenad på Öster Mälarstrand onsdag 2 sept, start mellan kl. 10.00 -10.30 
vid parkeringsplatsen mellan Öhrmans café och Boulebanan på Notudden. 
Sträckan går på gångvägar med kontrollstationer efter vägen och avslutas med 
korvgrillning som föreningen bjuder på. Vi kommer samtidigt att ge möjlighet att 
testa ett nytt sätt att svara på frågor – ta därför med mobiltelefonen.  För att ha 
koll på korvarna måste vi ha en föranmälan, som vanligt till Gunnel Lundin, 
jamgunnel@gmail.com eller Ann Marie Isacsson am.isacsson@gmail.com  

7. Vi planerar för att i mindre skala med begränsat antal deltagare starta våra 
månadsmöten på Ordenshuset, Termometergatan. Vidare information kommer i 
nästa månadsbrev. 

Gå gärna in på vår Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre  
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