
Sommaraktivitetsdag med SPF Resekommittén informerar

Lasse har nu flyttat fram Ungernresan 1 år till den 22-29 augusti 2021.
Lasse har skickat ut ett SMS till alla som anmält sig till årets resa med
erbjudandet att kvarstå till nästa år med sin anmälningsavgift alternativt
avboka resan. Vill du ha mer info ta kontakt med Lasse direkt.

Vi tycker att detta är tråkigt och vi vill framhålla att vi sedan flera år
haft ett mycket bra samarbete med Lasses resor och vet att han gör allt
vad han kan för oss.

Oslo-Köpenhamnsresan som skulle gått av stapeln den 11 maj 2020
har pga Coronaviruset flyttats fram till den 21/9. Alla som anmält sig till
11 maj har flyttats över till 21 sep. Den 15 augusti har skett en avstäm-
ning med Nord-Sydresor som konstaterat att resan inte kan bli av. Vi har
sagt nej tack till att flytta resan ytterligare samt ev presentkort.
Nord.-Sydresor vill ha betalt 200 kr för att betala tillbaka anmälningsav-
giften vilket inte stämmer med paketreselagen. Som alternativ kan de
betala tillbaka hela klumpsumman till oss i SPF och vi får sköta betal-
ningen till var och en.

Du som inte har bokat av resan hos Nord-Sydresor måste skicka in
vilket konto du vill ha pengarna på alternativt om du har Swiss ange ditt
telefonnummer. Detta ska anmälas till Margareta Burman med telefon/
SMS 070-5631148 eller mail till Sven B svenburman@telia.com. Vi
ser helst mail eller SMS.
Ange Oslo-Köpenhamn samt namn och kontonummer inkl clearing-
nummer/telefonnummer  samt om ni är en eller två i familjen som
skulle åka med. Är ni två behöver vi bara göra en utbetalning.
Vi ser helst kontonummer!

Har man själv bokat av tidigare får man inte tillbaka anmälningsav-
giften.

Vadstenaresan hoppas vi kunna återkomma till 2021.

Säffleoperan i slutet av oktober har vi skjutit 1 år på.
Vi hoppas på ett bättre resår 2021!

Tordagen den 6 augusti det var den dagen som solen kom tillbaka.
Då samlades ett femtiotal SPF-are vid Fingerboäng mellan kl. 14-16
för lite trevlig samvaro efter en lång karantän sommar.

Vi bjöd på golfspel som för många var premiär men mycket
uppskattat. Därefter korvgrillning och fika. Det var härligt att se alla
glada ansikten igen.

Vi hoppas på fler soliga dagar. Och att vi snart kan ses på våra
månadsmöten.

Ha det bra så länge./Eva Ståby

Bilderna tagna av Anita Lindgren !
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SPF-kalendern - månadsmöten onsdagar kl 14.00 i
Församlingshemmet

2020

19/8 Inställt
16/9 Inställt.
21/10 Ännu ej fastställt
18/11 Ännu ej fastställt.
16/12 Preliminärt Lucia

Möte med kommunens trafikansvarige

SPF och PRO har mött Lindesbergs kommuns trafiksäkerhetsansvarige
Håkan Blaxmo och diskuterat olika trafiksäkerhetsfrågor i Lindes-
berg. Kungsgatan är ett problem med hög hastighet trots de 30 km/tim
som råder där. Dubbelparkering och inga möjligheter att på ett säkert
sätt ta sig över gatan. Håkan B höll med i kritiken och lovade att det
skulle ske en trafikmätning, hastighet, fordonstyp och antal, under
hösten. Denna ligger sedan till grund för ytterligare åtgärder.
Någon form av trafikbula med övergångsställe slulle även framgent
vara möjligt (2022?). Elektronisk hastighetsvarning var även något som
kunde provas.
Anita Lindgren framhöll problemet med att man inte vet vad som gäller
på gång- och cykelvägar, dåligt skyltat! En cykelhjälmsdrive vare även
befogad. Schröders backe är ytterligare ett problem med skyltning mm.
Håkan B tog med sig problemen och lovade försöka fixa så långt han
kunde och gruppen beslutade att träffas igen under våren.

Ordförande har ordet

Hej alla SPF:are!

Trots fortsatt Corona så hoppas jag att alla är
friska och kunnat njuta av den fina sommaren.
Min förhoppning om uppstart i aug- sep går
tyvärr inte att genomföra.
Saknar våra trevliga sammankomster, men i
nuläget vet vi inte när vi kan komma igång igen.

Vi får hoppas att det släpper på kraven så vi kan träffas igen ev. senare i
höst. En trevlig träff med minigolf och korvgrillning genomfördes den 6
aug.C:a 50 SPF:are deltog.
Vi har träffat trafikansvarig i kommunen Håkan Blaxmo ( se särskilt
referat) angående trafiksituationen på norra Kungsgatan där Ågården
och Senioren finns är bilarnas hastigheten väldigt hög. Dessutom är det
problem på våra gång- och cyckelbanor.

Kolla vår hemsida lite då och då, även facebook. Är det något ni
undrar över ring mig eller någon i styrelsen.

Ha en fortsatt bra sensommar och höst jag ser fram emot att träffa
Er alla.
Arne Andersson ordf

070-5567767
www.spf.se/lindesberg är adressen till vår hemsida. Vi har även en Facebooksida på
adressen SPF Seniorerna Lindesberg.


