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Sommaraktiviteter

Båtutflykt

Årets utflykt med Yngve Carlanders 
läckra motorbåt genomfördes den 22 
augusti i ett strålande väder. Under 2 
timmars båtresa hann de 17 deltagarna 
besöka såväl Färlevfjorden som Saltkälle-
fjorden. 

Utanför Vann konferenscentrum fick vi 
besök av några vänliga uniformsklädda (?) 
sjömän som ville påpeka att vi gått för nära 
marinbasen i Skredsvik. När dom såg att 
Yngve satt till rors konstaterade dom raskt 
att de inte rörde sig om spioneri mot den 
svenska marinens hemliga bas utan vinkade
glatt farväl.

Något för alla dagen   

Eysteins hov och Munkedals folkpark 
hälsade den 26 augusti välkommen till 
”Något för alla dagen” i folkparken. Dagen 
bjöd på försäljning, teater, servering med 
mera. Samtliga ur styrelsen var närvarande 
mellan kl 11:00 och 14:00 för att informera 
om föreningens verksamhet. Tyvärr var det 
klent med besökande så förhoppningen att 
rekrytera många nya medlemmar gick om 
intet. En ny medlem kunde vi dock skriva in
under dagen. 

Hemlig resa

Årets hemliga resa ägde rum den 7 
september. Under resan besöktes bland 
annat Grundsund (”Saltön”), Dragsmarks 
klosterruin, de från Evert Taubes visor 
kända Ängön och Flatön samt Malö med 
handelsman Flink. Förmiddagsfikat intogs 
på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil och lunch
hos handelsman Flink.  Eftermiddagen 
spenderades på Orust med besök på det 
8000 kvm stora varuhuset i Göksäter. Efter 
kaffe vid varuhuset gick återfärden via 
Henån tillbaka till Munkedal där de 34 
resenärerna kunde konstatera att dagen 
varit trevlig, omväxlande och spännande, 
inte minst på grund av den kunnige och 
humoristiske guide som berättade om alla 
sevärdheter på vägen över Bokenäset och 
Orust.

Höstens program

Politikerträff

 Föreningen har tillsammans med SPF 
Svarteborg och SPF Sörbygden inbjudit de 
politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige till en hearing den 5 
oktober kl 16:00 i Hällevadsholms Folkets 
hus. Vi inleder med samlingskaffe kl 15:30. 
Här får vi möjlighet att informera oss kring 
partiernas syn på äldrefrågor. Vi har fått 

 



positivt svar från S, C, Mp, V,  M, L och KD. 
Endast SD har avstått från att hörsamma 
inbjudan. Kanske är SD inte intresserat av 
de äldres situation i Munkedal? Claes 
Toreld från Hjälpestens gård i Fjällbacka, 
vice ordförande i SPF Seniorerna Kville-
bygden, kommer att agera samtalsledare. En
grupp från de tre SPF-föreningarna i 
kommunen har träffat Claes och han har 
bett om förslag på frågor att ställa till 
politikerna. Frågor som ni tycker bör tas 
upp kan ni lämna till styrelsen på medlems-
mötet den 19 september. Passa på att 
komma till Hällevadsholm och lyssna till 
vad våra lokala partiföreträdare vill göra för
de äldre under nästa mandatperiod.

Höstens cirkelverksamhet

Föreningens nystartade bokcirkel har 
inletts på Smedbergs gård med en första 
träff. Den likaledes nystartade verksam-
heten med promenader längs olika vägar 
och stigar i kommunen har kommit igång 
väl och de två första veckornas promenader 
har genomförts med ett stigande antal 
deltagare. Cirklar för dem som vill utveckla 
sina kunskaper om datorer och smarta 
telefoner kommer igång i slutet av 
september.

Fyrtioårsjubileum

Planeringen av oktobermötet och 40-
årsjubileet pågår. Eftersom det saknas 
lämpliga lokaler i Munkedals centrum där 
föreningen kan anordna enklare festliga 
sammankomster, med undantag av 
församlingshemmet, så kommer vi att vara 
där också vid detta tillfälle. Detta innebär i 
sin tur att vi måste sätta ett tak för antalet 
deltagare vid 70 personer. Anmäl därför om 
ni vill delta senast den 10 oktober till Berit, 
tfn 719 92 eller Lilly tfn 711 28.

Rapport från styrelsen

Septembermötet  ägnades bland annat åt 
den fortsatta diskussionen om organisation, 
funktionärer och kommittéer. Styrelsen 
beslöt att anta en ny verksamhetsordning 
för de kommittéer som blir aktuella fr o m 
2018. Dessa kommer att presenteras vid ett 
särskilt möte med nuvarande funktionärer i 
oktober och därefter på månadsmötet i 
november.

I övrigt ägnades en god stund åt samtal 
med föreningens representanter i KPR 
(kommunala pensionärsrådet). Våra 
representanter, Jorid Ovik Berg och Janet 
Grahn, presenterade arbetet och efterlyste 
mer samarbete med styrelsen kring de 
frågor som behandlas i rådet. Styrelsen 
lovade att se över formerna för deltagandet i
KPR så att arbetet i detta viktiga organ skall 
löpa smidigare i fortsättningen. 

Styrelsen vill också än en gång uppmana 
alla som har tillgång till en e-postadress att 
anmäla detta till föreningen om ni inte 
redan har gjort det, antingen direkt genom 
att uppdatera ”Mina sidor” på föreningens 
hemsida 
www.spfseniorerna.se/distrikt/bohusdistrikt
et/foreningslista/spf-seniorerna-
munkedalsbygden/ 

eller genom att skicka e-post till 
jacobsson.a@telia.com

Slutligen vill vi återigen välkomna nya 
funktionärer till kommittéer och program-
grupper. Ni behövs för att verksamheten 
skall blomstra. Kontakta någon i styrelsen 
om ni kan tänka er att delta på något sätt.
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