
 
 
 

14 november 2021 

Bästa Vänner i SPF Seniorerna Älvsborg 

Löven har fallit till marken, himlen är grå och höstvindarna viner runt 

husväggarna. Nu är det lite svårt att hitta inspiration när vi läser 

väderleksrapporten men idag har det faktiskt blivit ett dopp i det tämligen 

svala havet vid Fiskebäcksbadet. Skönt och uppfriskande! 

Som du säkert förstod i förra brevet så spenderade jag stora delar av oktober på en varmare plats 

men verksamheten i föreningen har rullat på i full fart. Månaden startade med utbildning att hantera 

våra smarta telefoner (som ibland känns lite för smarta). Det var Elisabeth Madsen från kommunen 

som höll i utbildningen. Två grupper, en med Iphones och en med android-telefoner, deltog i 

utbildningens två dagar, en i oktober och en i november. 

I mitten av oktober välkomnade vi Cecilia Källman Björklund och Anne-Marie Halonen från Vasa som 

pratade Framtidsfullmakt. Den, av pandemin uppskjuta, träffen tilldrog sig stort intresse och jag tror 

att många fick svar på sina frågor. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som 

ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. 

Promenaderna, under ledning av Linda och Ing-Britt, tar oss varje vecka till 

nya spännande mål och trotsar både väder och vind. Onsdagar kl 13.  

Se e-post som skickas ut varje vecka om var nästa promenad går! 

 

Oktober avslutades med en trevlig och fullbokad pubkväll i Marinstugan vid 

Nya Varvet. Förutom korv, öl och vin bjöd kvällen på en spännande quiz. 

Svårt för många men med bra samarbete i lagen så blev det ganska många 

rätt på flera håll. Ny pubkväll i januari! 

 

Månadsmötet den 9 november fick besök av Helena Bjurbäck 

som berättade om sin roll som äldreombudsman. Efter lite 

trassel med sladdarna till projektorn så pratade Helena om hur 

hon arbetar och att hon är ett politiskt oberoende öra mot oss 

äldre i Göteborg. Hon är placerad centralt i kommunledningen 

och uppdraget är att lyssna på Göteborgare över 65 år, bilda sig 

en uppfattning om hur problemen ser ut och lämna förslag till 

förbättringar genom att rapportera till kommunfullmäktige. 

Hon kan också ge råd vart vi skall vända oss när vi har enskilda 

problem. Helenas kontaktuppgifter hittar du i slutet av detta 

brev. Detta var det sista månadsmötet för i år. På 2022-års 

första månadsmöte den 11 januari får vi besök av kommunpolis Niklas Svensson som berättar om 

brottslighet i allmänhet och hur utvecklingen ser ut. Han kommer också att diskutera hur vi kan 

skydda oss från olika typer av bedrägerier. 

 



 
 

 

Det som återstår av det här året är ett guidat besök på Residenset, en Portervandring och Jullunchen. 

Alla dessa aktiviteter är dock redan fullbokade. 

Just nu håller vi på att sy samman vårens program där alla idéer är på plats. Nu återstår ”bara” boka 

in allt och hålla tummarna för att vi inte får ställa in pga någon eländig pandemi! 

Några axplock av det som vi hoppas kunna erbjuda är: guidad visning av Operan, ett par pubkvällar, 

Volvo/Blå Tåget, Hisingen Runt med räkkryssning, några endagarsresor till spännande mål och 

naturligtvis en båttur med Nawica. Målet att kunna distribuera programmet i mitten av december. 

Det kommer också att läggas ut på hemdsidan:  

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/foreningslista/alvsborg/ 

 

Om några månader är det årsmöte och då ser vi fram emot förstärkning i leden. Har du lust att 

engagera dig och umgås med trevliga människor så finns det många uppgifter inom föreningen att 

hjälpa till med. Eller känner du någon som är lämplig för något 

uppdrag. Hör av dig! 

Avslutningsvis kan jag berätta att det var behagliga 9 grader i vattnet 

och blåste svagt från NO! 

Med dessa rader önskar hela styrelsen dig en fortsatt trevlig höst och 

att vi ses eller hörs snart igen. 

Bo Stenberg 

Ordförande 

 

 

 

Medlemmar i SPF Älvsborg får 10% mot uppvisande  

av medlemskort. Gäller ej redan rabatterade priser. 

 

Helena Bjurbäcks kontaktuppgifter: 

e-post: aldreombudsman@stadshuset.goteborg.se 

Telefon: 031-368 00 35 
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