
 

 

   Åsa 

  
 Program för 
         våren 2023 

 

 
 



 

 

 
 

 

Åsa 
 
 

MEDLEMSTRÄFFAR PÅ IDROTTSGÅRDEN, ÅSA KL. 13.30 

 

Du får aktuell information och underhållning 
 
  Tema:  
 
10 januari Är 70 det nya 50. Bitr professor Hanna Falk Erhag vid Göteborgs 
 Universitet sammanfattar många års forskning på äldres hälsa och 
 vanor i samarbete med professor Ingemar Skog. 

 
  Årsmöte 
 

7 februari Sedvanliga årsmötesförhandlingar med förtäring och under- 
 hållning av David Carbe och Johan Walter, två entertainers med
 en bred repertoar från finstämt till swing och rock´n roll. Fri entré 

 
  Månadsmöte 
   

14 mars Historiska kartor över Halland: Gård- och bykartorna. 
 Följ med Pär Connelid på en spännande tur genom det halländska 
 landskapets historia speglad i de äldre kartorna. De äldre svenska 
 lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial-ett världsarv. 

 
 

  Månadsmöte 
 

18 april Annett Viktorsson på Modestugan visar upp vårens nyheter för 
 kvinnor. 
 
 
 

  Månadsmöte 
 

16 maj Våren sista månadsmöte sker i hänryckningens tid med underhåll- 
 ning av kvintetten Sista Skriket, Nicke Kaatman, Malte Andersson, 
 Thomas Axberg, Janne Küchler och Lasse Peterssson.  
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Vårens resor: 
ULLARED 
Onsdagen den 22 februari åker vi från Åsa IP 08.00 på shoppingtur till Ullared för att 
göra riktiga fynd! 
Vi beräknas komma till Ullared 09.00. Gott om tid för shopping i varuhuset samt dom 
närliggande affärerna. Hemresa 15.00 med välfyllda kassar. 
Beräknad ankomst Åsa ca 16.00. 
I priset ingår en värdecheck på 100:- som går att använda som betalning i 
restauranger och i varuhuset. 
Pris 149:- 
 

DAGSRESA TILL VEN 

Onsdagen den 10 maj åker vi tidig morgon från Åsa. Färden går söder ut via E6/E20. 
Vi passerar dom halländska städerna Varberg och Falkenberg. I höjd med Halmstad 
stannar vi för frukostkaffe och fralla på Kvibille Gästgivaregård. 
Mätta och belåtna fortsätter färden mot Landskrona. Där tar vi färjan över till Ven, 
bussen följer också med. Väl framme i färjeläget på Ven ser vi direkt den danska 
inspirationen på husen. Efter en kort bussfärd stannar vi till vid Tycho Brahe museet. 
Vår guide möter upp och vi får följa med på en visning som tar ett helhetsgrepp på 
Tycho Brahe och hans spännande liv. Guiden berättar om hans nyfikenhet och 
vetenskap och ser återskapade instrument och originalföremål. Genom att besöka 
platserna för hans slott och observatorium, Uraniborg och Stjärneborg, samt den 
omgivande renässansträdgården, får vi en bred bild av Tycho Brahe. 
Efter guidningen fortsätter vi med bussen på Vens slingrande vägar till Backafalls 
byn. Här passar vi på att äta en välsmakande lunch. Varmrätt med måltidsdryck 
och kaffe. När vi njutit av maten så är det dags för resans andra guidade tur. Nu är 
det dags att besöka destilleriet. Här får vi lära oss det mesta om 
whiskeytillverkning och dess olika termer. Innan vi börjar vår färd hemåt så gör 
vi ett besök på S:t Ibbs kyrka eller ett stopp på någon av öns många 
konsthantverkare.  
Vi kör motorvägen hem mot Åsa som vi beräknas komma till sen eftermiddag. 
Pris beräknat på 30 minimum personer 1150:- 
 
Anmälan till resorna görs till Forslund Touring senast 30 dagar innan 
avresedatum. 
Mail: forslundtouring@telia.com 
Tel: 0705 262950. Bankgiro: 5763 - 0857 

mailto:forslundtouring@telia.com
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Information för SPF Seniorerna Åsa 
 

SENIOREN – SPF Seniorernas medlemstidning 
 

Föreningens e-postadress: asaspf@telia.com 
 

Hemsidan – På vår hemsida får du förutom information från SPF Seniorerna Åsa även 

information från distrikt och förbund. Adressen till vår hemsida är: 

http://www.spfseniorerna.se/asa 

Lägg gärna in den som favorit eller lägg en genväg till skrivbordet vilket gör hemsidan lättare 

att hitta. 

Bidrag till hemsida i form av text eller foto mottages med stor tacksamhet. De kan skickas till 

hemsidesansvarige Dan-Olof Åberg Tfn.: 0705 57 04 23 eller mail daaberg81@gmail.com 
 

Facebook – SPF Åsa. 
 

Anslagstavlor – Vår information finns på vår egen skylttavla i entrén ICA Supermarket.  
 

Information – kommer att ges på månadsträffarna. Programinslag kan tillkomma och 

presenteras på anslagstavlor, hemsida och e-post. 
 

Medlemsfrågor – Den som vill bli medlem, kontakta medlemssekreteraren Monica Hjärn 

Tfn: 0703 32 86 89 eller mail monica.hjarn@gmail.com 

Självklart går det bra att ta kontakt med någon annan i styrelsen.  

Adresser till styrelsen finns nedan och på hemsidan. Du kan även vända dig till medlems-

sekreteraren om du ändrar adress eller andra registerfrågor. 

Har du e-post eller nyligen skaffat det så meddela detta snarast till medlemsekreteraren om du 

inte har gjort det redan. Använd gärna anmälningsblanketten på vår hemsida. 
 

Medlemsavgifterna hanteras centralt från Förbundet. I januari kommer inbetalningskort på 

avgiften för 2023 som blir 270 kronor enligt årsmötesbeslutet. 
 

Medlemskort – SPF Seniorernas medlemskort har flera förmåner knutna till medlemskapet. 

Dessa publiceras i vår medlemstidning SENIOREN.  

SPF- föreningarna i Kungsbacka har också rabattöverenskommelser med olika lokala företag. 

Medlemskapet ger också möjlighet att teckna försäkring. 

 
 

Styrelsen för SPF Seniorerna Åsa har följande sammansättning fram till årsmötet: 
 

Ordförande P G Bonander        0704 75 94 07 40.bona@gmail.com 

Vice ordf. Dan-Olof Åberg 0705 57 04 23 daaberg81@gmail.com 

Sekreterare Boye Sandelius 0705 65 56 48 boye.sandelius@telia.com 

Kassör Rolf-Arne Ullaeus 0705 79 02 55 rolf-arne@telia.com 

Ledamot Sture Carlsson 0705 45 39 00                  marianne-carlsson@live.se 

Ledamot Monica Hjärn 0703 3286 89 monica.hjarn@gmail.com 

Ledamot Calle Hagman  0705 28 33 11 calle@callehagman.se 
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 VI TIPSAR OM…. 
 
 

BOULE - Åsa Bouleklubb spelar på boulebanan vid fritidsgården, Åsa varje måndag och 

onsdag, från maj kl. 10.00. Vintertid inomhusspel i Kungsbacka kommuns boulehall. 

Kontaktperson: Bertil Moberg tfn: 070  695 18 55 

 

BOENDEFRÅGOR – Välkomna att kontakta Cissi Tuorilin på Mäklarhuset i Åsa, Tfn: 

070 863 6090 alt cissi@maklarhuset.se 
 

SENIORBOENDE - Bostadsfrågor för seniorer drivs av Rolf-Arne Ullaeus, tfn: 65 56 18 

eller 070 579 02 55 alt. rolf-arne@telia.com 

 

BRIDGE ÅSA-FRILLESÅS BRIDGEKLUBB – Håll huvudet igång – Spela bridge! SPF 

anordnar i samarbete med bridgeklubben.  

Kontaktpersoner: Jette Hultén, tfn: 65 50 33 och Rolf Gustavsson, tfn: 070 821 25 71 
 

FRISKVÅRD. Tisdagar 9.15-10.30. I brist på gympaledare promenerar vi numera. 

Vårsäsongen börjar preliminärt den 17 januari. Kontaktperson Maisie Andreasson  

tfn: 073 772 68 56. Både män och kvinnor kan delta. 

 

FÖRSÄKRINGAR – många försäkringsbolag har pensionärsrabatter. Kontrollera både 

rabatter och grundpris med ditt försäkringsbolag! 

 

SNICKARVERKSTAD. Vill du slöjda är du välkommen till snickarverkstaden på Bollvägen 

måndag och torsdag mellan 09.00 – 12.00. Kontaktperson PO Svenningstorp,  

tfn 070 110 80 90 
 

ÅSA365 en samhällsförening som ska se till att Åsa utvecklas och med visionen att det 

händer något positivt alla årets 365 dagar. Öppen för företag, föreningar och enskilda 

personer som vill stödja Åsa med 150 kronor/år. 

För närmare information: Rolf-Arne Ullaeus, tfn: 65 56 18 eller 070 579 02 55 
 
 

SENIORKÖREN – Vill du sjunga i kör?  

Kontaktperson: Helena Spets, tfn 0760 0300 511 eller 0340 740 511 

 

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN, KUNGSBACKA anordnar rabatterade kurser 

för medlemmar i SPF. Tfn: 0300 – 170 45 
 

TEMATRÄFFAR kan anordnas efter behov i aktuella ämnen. 
 

LÄR DIG MER OM DIN SMARTPHONE OCH SURFPLATTA. Fredagar kl 10.00 med 

preliminär start den 9 september. Anmälan till Monica Hjärn, tel 070 3328689. 
 

TRÄFFPUNKT ÅSA. Öppen tisdagar ojämna veckor mellan 0900 - 1200. Bollvägen 131 
 

ÄLDREKONSULENT. Eva Formbäck på kommunen är behjälplig med alla typer av 

äldrefrågor. Tfn 0300 835900 
 

Vi sponsras av Mäklarhuset i Åsa, Cissi Tuorilin, Tfn: 070 863 6090 alt 

cissi@maklarhuset.se 

mailto:cissi@maklarhuset.se
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