
  

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

När vi nu går in i Skördemånaden augusti, även kallad Månskensmånaden, återstår ännu en 

liten tid av sommarvärmen. En värme som känns lite svalare och mer behaglig än 

högsommarens värmerekord.  

 

För oss i SPF Seniorerna börjar vi med det traditionella Sjuhallamötet. Tisdagen den 13 

september sätter Stig och Eva Hansson ner dansfötterna i Nättraby Folkets Hus klockan 10. 

Alla danslystna är då välkomna till social samvaro och vederkvickande fysisk aktivitet. Ingen 

föranmälan. Det är bara att dyka upp med danseskorna. 

 

Under september planerar vi ett studiebesök på Räddningstjänstens nya brandstation vid 

Oskarsvärn. Mer information hoppas vi kunna lämna  på månadsmötet på Sjuhalla.    

 

BOULESPELET  

Den outförsägbara väderleken till trots, har vi lyckats starta upp boulespelet i Nättraby. Den 

enorma hettan på dagarna tvingade oss dock att flytta fram spelningen till kvällstid. 5 - 10 

personer träffas måndagskvällar klockan 19 – 21. Fler platser finns för de som önskar vara 

med. Välkommen! 

 

MÅNADSMÖTE DEN 15 AUGUSTI 

Vi startar upp höstens aktiviteter med den sedvanliga Grillfesten på Sjuhalla hos Birgit och 

Egon. Tipspromenad, musik och tända grillar. Detta tillfälle blir den allra sista gången på 

Sjuhalla så passa nu på och njut av den vackra naturen som här bjuds. Anmäl ditt deltagande 

till Birgit senast måndag den 8 augusti på telefon 0705 - 79 22 01. 

 

SPF BLEKINGE SOMMARFEST DEN 6 SEPTEMBER 

Den årliga SPF sommarfesten äger rum i Bellevueparken i Karlshamn. Deltagaravgiften är 

250 kr och innefattar lunch, kaffe och underhållning. Närmare program finns på distriktets 

och vår egen hemsida. Busstransport ordnas genom distriktet. Anmälan sker till Anders 

Ovander senast den 7 augusti på telefon 0708 - 88 71 13 eller via mail 

anders.ovander@gmail.com. Deltagaravgiften betalas in till föreningens bankgironr  5859-

2932 eller Swish 1230709535. 

 

Vi ses på ”SPF-Café” Havgården fredagar kl 14.00 

för en liten pratstund tillsammans med en god fika. 

 

Per-Håkan Andersson, författare av detta månadsbrev 

0768 - 24 79 28 

NÄTTRABY-HASSLÖ 
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Anders Ovander 

 
Vi skall flytta!!!              Tack för alla grillfester! 
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