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Nu har Vårprogrammet startat !   
Tisdag den 26 januari möttes några medlemmar för den första vandringen under 2021. 

Träff vid Askims simhall och sen transport via apostlahästarna eller bil till Oxsjön, där vi njöt av 

en underbar promenad i strålande sol och med minimal vind. Avslutning, för de som ville, blev 

sen en fika/lunch i Nya Hovås.  Vi ser fram emot fler tisdagar som denna. Nästa gång blir den 9 

februari då vi vandrar till World of Golf i Välen. Utomhus och med Coronaavstånd. 

 

UPPROP ! 
Vi behöver fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till i olika sammanhang. Detta eftersom 
flera styrelsemedlemmar och andra aktiva nu sluta efter flera års insats. Det kan vara att: 
- Hjälpa till före och/eller efter ett månadsmöte då och då (erfarna är med samtidigt),   
- Ingå i programgruppen och bjuda in en talare/sångare (lista finns) till ett månadsmöte,   
- Beställa och hämta smörgåsarna till månadsmöten (ICA Hovås), 
- Sköta närvarorapportering till kommunen för de bidrag vi får (vi kan visa hur), 
- Våra cirklar "Hembygd", "Konst" och "Kulturhistoria" ("Vaffö..") behöver stärkas upp med   

ytterligare en cirkelledare vardera och Litteraturcirkeln, (nu 5 deltagare), mottager gärna 
ytterligare bokläsare. 

- Vi behöver också en kassör till föreningen (dator + program, + förre kassören finns),  
- och sist men inte minst en ordförande (Gudrun finns kvar som bollplank). 
Det går alltså att hjälpa till med både smått och stort, dvs just med det där just Du känner att 
du vill göra en insats. Passar inte ovanstående, så finns det säkert annat som passar just dig. 

Intresserad? 
Hör av dig till Conny Erkfeldt 0768 28 51 10 eller conny@erkfeldt.com för mer information.  

Årsmöte 2021. 
Vårt månadsmöte i februari brukar ju också vara årsmöte, men p g a pandemin så har 
styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet till ett tillfälle under våren då vi kan träffas. Som 
senast blir detta i maj enligt nuvarande plan.  
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Vårens aktiviteter. 
Kanske lite kraftigt att kalla det våren just nu med den kyla vi har, men vi brukar ju ha ett höst- 

och ett vårprogram, så det känns trevligare att tala om den vår vi ser fram emot. 

Som ni säkert förstår kan vi just nu inte ge mer detaljer för vintern-våren, än de övergripande 

vi skickade före jul. Känns dock mer positivt nu. Vi har startat upp med tisdagspromenaderna 

och vaccineringen har kommit igång, om än långsamt. Kanske kan vi i ett Aktivitetsblad i mars 

ha med specifika datum, som ett månadsmöte på Askimsbadets gräsmatta (stor och 

lättillgänglig med buss o bil).  Riktig Våravslutning i slutet på maj hoppas vi ju också ska gå. 

Annat i vår närhet. 
Det finns ju annat i vår närhet som kan vara värt att uppmärksamma: 
- Hovås Strandbar har ett tält på sin altan med värme, så där går kanske att ta en go´fika. 
- På Askims torg har en liten mataffär öppnat 9-20 alla dagar. Mindre människor – mindre risk. 
- Hovås Höjd ska börja bebyggas med inflyttning 2023. Mer info På Hemnet. 

Glöm ej att gynna våra annonsörer/sponsorer, se nedan. 

Sköt om Er och fast det är kallt känns värmen i februarisolen 
Styrelsen 
 

 


