
 
 
 
 

 

 Björlanda-Torslanda 
 

 
 

Vårens program 2022 
 

 

 
Månadsmöten:  första måndagen i månaden kl. 10.30 
Plats:   Församlingshemmet, Torslanda Torg 
 
Coronapandemin: Även med vaccinskydd bör vi vara försiktiga!  
Ha överseende om t ex någon programpunkt blir avbokad med kort 
varsel på grund av ökad smittspridning av covid. 
Vi tar del av utvecklingen, vilken styr hur vi ska förhålla oss till den. 

 
 
 
  



 
 
 
 

 

1. Inledning 
 
Alla ska känna sig välkomna till våra månadsmöten!!! 
 
Tillsammans skapar vi en trevlig samvaro med både sång och musik, 
samt kulturinslag och självklart nyttig information. 
Lotteri: lotter 2 kr/st – ett antal fina vinster 
Förtäring: smörgås och liten kaka för 20 kr/person 
 
 

2. Mötestider under våren 
 
Månadsmöten: 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj. 
Styrelsemöten: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj. 
 
 

3. Planerade månadsaktiviteter 
 

Mötet 7 februari: 
 
Årsmöte hålls 7 februari 2022 kl 10.30 - ca 11.30 
i Församlingshemmet. Tillfrågad mötesordförande 
är Urban Jansson.  
Kallelse till årsmötet skickas via e-post och läggs 
upp på hemsidan. Årsmöteshandlingar finns 
tillgängliga 2 veckor innan mötet.  

 
Underhållning: Urban Jansson 
Urban kommer att berätta om släktforskning och 
hur man gör när man släktforskar – spännande. 
 

Mötet 7 mars: 
 

Vi får, som vanligt, intressant information från både 
förening och distrikt.  
 
Underhållning: Åsa Lilliestam, Sjöfartsmuseet 
Åsa kommer att berätta om ”Krogar och busliv i det 
gamla Majorna” – mycket intressant. 
 
 

  

 
 

 
 



 
 
 
 

 

Mötet 4 april: 
 

Vi får, som vanligt, intressant information från både 
förening och distrikt.  
 
Underhållning: Lennart Palm, musiker 
Lennart är en flitligt anlitad musiker. Vi känner  
honom bl a från Melodikrysset. Han kommer att ställa 
ett antal kluriga kryssfrågor – en trivsam stund. 
 
 

 

Mötet 2 maj: 
 

Vi får, som vanligt, intressant information från både 
förening och distrikt.  
 
Underhållning: Musikduon Trebello  
De kommer att bjuda på musik för alla bland annat 
Elvis, Beatles, Sven-Ingvars med flera. Tillfälle ges 
att kanske önska någon favoritlåt. 
 
 

 
 

4. Övriga aktiviteter 
 

Stavgång 
 

Stavgångsgruppen går en runda på ca 1 - 2 timmar 

på mötesfria måndagar. 

Tid: måndagar kl. 10.00 

Plats: samling vid Torslanda Kyrka 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

Bridge 
 

Vi följer instruktioner från Folkhälsomyndigheten. 
Hoppas att vi kan börja igen under våren. 
Vi återkommer med mer information. 
 
 
 
 

 

Övrigt 
 

Håll utkik på Föreningens hemsida, när resor och aktiviteter genomförs. 

Har du förslag på föredrag, studiebesök eller resor, hör av dig till oss! 
 
 

5. Aktiviteter SPF Distrikt 
 
 

Fika och film eller musik på 
Aftonstjärnan 
Dagar: 16/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 
Kaféet öppnar kl. 11:00 och föreställningen 
slutar ca 14:00. 
Separat inbjudan sänds ut för varje tillfälle. 

 
 

Musikluncher 
Plats: Odd Fellows, Vasagatan 9 
Dagar: 17/2, 24/3 
Olika teman med musik från 50-, 60- och 70-talet. 
Vi startar 11:00 och slutar 14:30. 
Separat inbjudan sänds ut för varje tillfälle. 
 

 

Seniormässan 
Går av stapeln 5-7 april. 
Vi deltar som vanligt för att värva medlemmar. 
Mer information kommer. 
 
 



 
 
 
 

 

The Mule Skinner Band är ett svenskt 
Rock'n'roll-band bildat 2014 som består av före 
detta medlemmar i Streaplers. De spelar egna 
tolkningar av forna rockhits samt nyversioner av 
Streaplers låtar. Spelar för oss SPF Seniorer  

 24 maj klockan 13.00. 
 Mer info kommer. 

 
 

Möte om trafikutveckling/säkerhet 
Äger rum 7 april. 
Mer information kommer. 
 
 
 

 
 

Folkhälsomöten 
Ett Folkhälsomöte planeras under våren.  
Folkhälsoveckan hålls 18-22 maj. 
Mer information kommer. 
 

 
 

Golftävling 
Golftävling på Lycke GK hålls 13 juni. 
Mer information kommer. 
 
 

 
 

Skärgårdsturer med Ångaren Bohuslän 
Preliminärt 1 maj och 1 juni. Mer information kommer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 

6. Medlemsinformation 
 

Uppdatering av medlemsregister 
Har du ändrat din mailadress eller har du inte meddelat den? 
Har du mobilnummer eller har du sagt upp hemtelefonnumret? 
Vänligen meddela Ingrid Hansson via mail ingrid@hanssonfamily.se  

 
Medlemskap 
Medlemskap kostar per person 300 kr/år. 
Medlemskap ger vissa förmåner – se www.spfseniorerna.se 
 

Försäkringar via SPF Seniorerna 
Medlemmar som tagit försäkringar via SPF Seniorerna är försäkrade hos 
Skandia. Om du t ex råkat ut för ett olycksfall eller vill veta mer om din 
försäkring – ring 0771-55 55 00. 
 

Mötesförsäkring i Skandia 
Mötesförsäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller möten, 
aktiviteter, resor med mera, som är anordnade av föreningen, distriktet 
eller förbundet centralt. Försäkringen gäller även under resor till och från 
sådan verksamhet. Mötesförsäkringen gäller även när någon utför 
oavlönat uppdrag för SPF Seniorerna. 
Fullständiga försäkringsvillkor kan beställas av Skandia. 

 

Kontaktperson 
Ny kontaktperson (efter Boye Johansson) utses vid årsmötet  

den 7 februari. Har du frågor går det också bra, att maila på  

adressen: spf.bjorlanda.torslanda@gmail.com 

 
Hemsida 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/foreningslista/bjo

rlanda-torslanda/  

 

 

7. Styrelse och ledningsgrupp under 2022 
 
Ny styrelse och övriga funktionärer beslutas om på årsmötet 7 februari.  
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8. Aktuella telefonnummer 
 

Expeditionen Göteborgsdistriktet 
Kanslist: Peggy-Ann Svensson 
Adress: Taubehuset, Taubegatan 3 
 414 55 GÖTEBORG 
Telefon: 031 – 12 17 59 
Telefontid: må-to 09.00 – 12.00,  fre stängt 
E-post: kansliet@spfgbg.se 
Hemsida: www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet 
Bankgiro: 300-2755 

 

 

Förbundskansliet 
Postadress: Box 22574 
 104 22 Stockholm 
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr. 
Telefon, växel: 08-692 32 50 
Telefontid: må-fr 09.00-15.00, 
 lunchstängt 12.00-13.00 
E-post info@spfseniorerna.se 
Hemsida: www.spfseniorerna.se  

 

 

Bra telefonnummer i övrigt: 
SOS Alarm   112 

Polis   11414 

Sjukvårdsrådgivning, dygnet runt 1177 

Olycka och kris   11313 

Göteborgs Stad, växel   031-365 00 00  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 10 00 

Läkemedelsupplysningen   0771-46 70 10 

Någon att tala med   031-711 24 00 
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Plats för egna anteckningar: 

 

 


