
 

För 2 år sedan bjöd vi in några politiker till ett möte för att visa dem hur 
prekär vår lokalfråga är. Beskedet vi då fick var ”man skall verka för en 
bättre samlingslokal med tanke på att det inte enbart är pensionärer som 
behöver större lokal med scenmöjlighet, utan även många ungdomar”. 
Men ingenting händer. Inte ens när man byggde nytt klubbhus på Rydet 
tog man vara på möjligheten att planera in en stor lokal för förenings-
verksamheten.  
SPF Seniorerna Onsala vill inte flytta till en annan del av kommunen, 
men vi är tvingade att göra något för att kunna bedriva trevliga och säkra 
månadsmöten.  
        Styrelsen 

PROGRAM VÅREN 2019 

Majbrasa på Apelröd. 

Trångt men trevligt på våra fullsatta månadsträffar 

”Förändring är en förutsättning för utveckling. ” 
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Snart 2019……. 

………… Tiden rusar och det verkar som den rusar fortare och fortare 

ju äldre vi blir. Nu är det snart tid att vända blad i almanackan och skriva 

2019. En återblick på det gångna året visar att vi i SPF SENIORERNA 

ONSALA har mycket att glädja oss åt.  

Hela året har vi haft en jämn tillströmning av nya medlemmar – en balan-

serad budget har gett oss en god ekonomi – många aktiviteter lockar till 

flitigt deltagande och våra månadsträffar är mycket populära. Vi som 

hjälps åt att hålla hjulen snurrande gläds åt att allt går bra. Framgångarna 

är inte bara stimulerande utan ger oss även bekymmer – vi växer så att vi 

inte kan bereda plats och ta hand om alla som vill vara med på våra  

möten.  

Attraktiva program med trivsam samvaro gör att många vill vara med - 

fler än lokalen rymmer. Hur får vi plats med 180 personer som vill sitta 

ned och fika och umgås i en lokal som rymmer 132 sittande vid kaffe-

bord? Inte ens vår styrelse kan trolla fram de platser som behövs. 

Styrelsen har beslutat att styra upp deltagarantalet på så sätt, att istället 

för att 9 personer ringer runt utan att veta när alla stolar är upptagna, 

kommer medlemmarna att själva göra en bindande anmälan via mail eller 

telefon. Då får vi kontroll på när lokalen är fullsatt och vi inte kan ta 

emot fler anmälningar. Vi gör detta för att säkerställa att mötet blir en 

trivsam upplevelse för alla samt för att uppfylla brandmyndigheternas 

krav. Hoppas att ni alla har full förståelse för dessa åtgärder. Sedan tar vi 

upp frågan om hur vi skall vidmakthålla den fina relation som våra 

”ringare ”skapat till många av våra medlemmar.  

Avslutningsvis önskas er alla ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR.    

Hasse 
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Ordförande: Hans Carlsson 

Telefon: 0707-204176 

Mejl: hans.stuan@telia.com 

Bogrens väg  48 

439 31  ONSALA 

 

Vice ordförande: Carl-L. Eriksson 

Telefon: 0733-515259 

Mejl: 686eriksson@telia.com  

Onsala Lindväg 3B 

439 37  ONSALA 

Sekreterare: Ulla Jonsson 

Telefon: 0703-649103 

Mejl: ullars.jonsson@live.se 

Västra Moränvägen 2  

439 32 ONSALA 

 

Ledamot: Hans Engstrand 

Telefon: 0762-092710 

Mejl: engstrand.hans@gmail.com 

Kobbaviksvägen 14 

439 31 ONSALA  

 

Ledamot: Bengt-Åke Lundqvist 

Telefon: 0731-500877 

Mejl: bogren27@telia.com  

Bogrens väg 27  

439 31 ONSALA 

 

Kassör/Medlemssekreterare:  

Marianne Eriksson  

Telefon 0733-515289   

Mejl: m.686eriksson@gmail.com  

Onsala Lindväg 3B   

439 37  ONSALA  

 

Ledamot: Agneta Anderberg  

Telefon: 073-9290718 

Mejl: kollaagneta@hotmail.com  

Friggs väg 32 

434 31  KUNGSBACKA 

Styrelsen t.o.m. årsmöte 2019 

Från och med 2019 kommer föreningen att tillämpa så 
kallad Central Uppbörd vad gäller medlemsavgiften. 
Detta innebär att inbetalningskort kommer att sändas ut 
direkt till SPF Seniorerna Onsala´s medlemmar från 
förbundet centralt. Medlemsavgiften betalas in till  
förbundet, som därefter i sin tur betalar ut en viss del till 
föreningen. Årsavgiften är oförändrad 250 kronor. 

mailto:hans.stuan@telia.com
mailto:686eriksson@telia.com
mailto:birgittaolofsson966@gmail.com
mailto:hillevi.ottosson@home.se
mailto:vallda.offshore@pckraft.se
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Varmt välkomna till 

 

 

 

 

Patrik, Nicklas & Jessika med personal 

Onsala Kyrkby, 0300-63474 

Våra månadsträffar 

Vi träffas i GALAXEN, mötesplatsen i Onsala för alla åldrar. Där får du 
underhållning av varierande slag samt information om aktuella förenings- 

och äldrefrågor som är aktu-
ella i Kungsbacka kommun 

  
Kaffe, smörgås, kaka och 

underhållning –  
50 kronor/person.  

Mötet avslutas med vårt  
månadslotteri.  

Börjar kl. 17:00  

(lokalen öppnas kl. 16:15).  

Varje mötesdeltagare tar med egen kaffekopp och bestick. TACK !

OBS! Meddela att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 

 Detta för att veta hur många som kommer och när det är fullt i lokalen.  
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Månadsträff 28 januari 

Månadsträff/Årsmöte 25 februari 

Strålande tider och tillbakablickar 

Välkommen att bestämma 

Alexandra och Henrik Murdock 

underhåller med en glad och tan-

keväckande rapsodi i bild och mu-

sik med början på 50-talet och 

framåt. Fart och fläkt, humor 

glädje och lustiga mellansnack 

blandas med djupt allvar och skön 

stämsång. 

OBS! Meddela mellan den 7-21/1 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 

OBS! Meddela mellan den 4 -18/2 att du kommer till Årsmötet.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 

Grundläggande för en förening är 

att hålla årsmöte och lyssna på 

medlemmarna. Tillsammans skall vi 

bestämma hur verksamheten skall 

skötas. 

 

Kaffe, semla och information 

som vanligt. 

INGEN AVGIFT! 

Viktigt att många deltar så 

att rätt beslut i demokratisk  

ordning kan fattas!  
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Månadsträff 25 mars 

Månadsträff 29 april 

Vilken underbar värld 

Suzanne Rangstedt och Bengt Magnusson.  

Underhåller med älskade svenska visor och schlagers. Någon jazzlåt 

och sköna gitarrsolon i en innerlig, varm och humoristisk föreställning.  

OBS! Meddela mellan den 8 - 23/4 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 

OBS! Meddela mellan den 4 - 18/3 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 

BROTTSOFFERJOUREN besöker oss och presenterar sin  

verksamhet och hur de jobbar - bland annat hur vi skall undvika att bli 

lurade. Ett mycket aktuellt ämne i dessa tider. 



7 

Våra aktiviteter 

Måndagar  10:00 Helgfria måndagar. Promenader. 

       -”-  13:00 Bokcirkel den 21 januari (sedan var 3:e vecka) 

       -”-  14:00-16.00 Canasta varannan vecka. Start 21 januari 

Tisdagar  14:30-16:30 Motionspingis med start 15 januari 

Onsdagar  10:00  Seniorgymnastik med start 6 februari 

       -”-  11:30  Line dance med start 6 februari 

       -”-  14:00  Utomhusboule.med start preliminärt 8 maj 

       -”-  10:00  Inomhusboule med start 9 januari 

Torsdagar  10:00  Bowling med start 17 januari 

       -”-  10:00  Sticka, virka, brodera, måla. Start 17 januari 

Fredagar  14:00  Sångkören, varannan vecka – start  25 januari 

Vårfest 27 maj 

Fest med god mat och dryck. Musik, dans och trevlig gemenskap gör 

detta till en höjdpunkt som avslutar vårens aktiviteter. Plats blir som 

vanligt Enens Båtägares klubbhus (Enens hamn). Återkommer under 

våren med information om vilka musiker det blir, vad vi ska äta och vad 

det kommer att kosta. 

OBS! Anmäl dig till Vårfesten senast den 21/5.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 
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BOKCIRKEL 
 

Start måndag 21 januari kl. 13:00. 
Vi träffas var 3:e vecka på måndagar 13.00-14.30 (6 gånger) 

Cirkelledare är Anna Blomberg 
 

Avgift cirka 320 kronor vid minimum 8 deltagare  
Lokal: GALAXEN 

Kontaktperson: Marie Bengtsson 0340-599162 

marie.bengtsson@sv.se  

Måndagspromenader 
Utgår kl. 10:00 från Onsala kyrka. Varje helgfri måndag oavsett  

väderlek.  
Därifrån utgår dagens utflykt som varieras av deltagarna. 

Kontaktperson: Yvonne Segerström telefon 0702-894461 

Promenader är särskilt bra för äldre! 
Forskarna rekommenderar en halvtimmes promenad om dagen – både 
raska och långsamma aktiviteter har stor effekt på hälsan.  

Våra aktiviteter 
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BORDTENNIS 

Det finns racket och bollar. Har du egna? Tag med dessa.  
Kontaktperson:  Bengt-Åke Lundqvist, telefon 0731-500 877 

Tisdagar med start den 15 januari i  Rydets Idrottshall. 

Klockan 14:30 - 16:30 

CANASTA  

Canasta är ett kortspel 
som påminner om 500. 
Man använder två kortle-
kar i stället för en.  
Spelas som regel i grup-
per om 4 personer. 

Varannan  måndag klockan 14.00 - 16.00 

Start den 21 januari 

Lokal:  Enens Båtägares Klubblokal. 

Vill du vara med? 

Kontakta Elin Eliasson telefon 0705-528825  mejl elin4139@gmail.com 

eller kom klubblokalen den 21 januari och anmäl dig där!  

mailto:elin163@bredband.net
mailto:elin163@bredband.net
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Line dance 
Onsdagar klockan 11:30 - 13:30.  Start 6 februari 

Line dance är en gruppdans med amerikanskt ursprung. Det är ingen 
pardans utan dansas i rader med olika stegkombinationer.  

Nybörjare eller van – välkommen att vara med.  
Lokal: Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum 

Kontaktperson: Marianne Eriksson telefon 0733-515289 

Gymnastik för damer och herrar 

Onsdagar klockan 10:00 Start 6 februari 

Flera seniorer lever ett aktivt liv och då är det bra med gymnastik för 

både kropp och själ. Lätta och välgörande rörelser – alla kan vara med. 

Lokal: Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum   

Kontaktperson: Viviann Lind 0725-295705 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dans
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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Från tidigare resor och utflykter. 

Sticka, virka, brodera och måla 
tillsammans 

Torsdagar kl. 10:00 – 12:30 med början den 17 januari samlas vi i  
lokalen på Bogrens väg. Enligt önskemål är valet av aktivitet fritt vid 

varje tillfälle. Vi arbetar med eget material och kanske blir den påbörjade 
duken, halsduken, tröjan eller tavlan äntligen färdig. Det finns många 

hjälporganisationer som tacksamt tar emot värmande plagg. 
Kontaktpersoner:  

Ulla Lindqvist 0708-709513   ulla.lindqvist@hotmail.com 
Elin Eliasson telefon 0705-528825   elin4139@gmail.com   

Boule 
Inomhussäsongen börjar igen den 9 januari 

Onsdagar, klockan 14:00 - 18:00. 
Lokal: Boulehallen i Kungsbacka 

Utomhussäsongen, planerad start 8 maj 
Onsdagar, klockan 10:00 - 13:00 

Plats: Rydets Boulebana 
Kontaktperson: Berit Ågren telefon 29 415 

mailto:elin163@bredband.net
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Bowling – Squash – Restaurang 

samt 

Golfsimulatorer i HD 

 

Hos oss finns något för alla 

 

www.kungsbackabowling.se 

Bowling 
Torsdagar kl. 10:00 - 11:00. Start 17 januari 

Glada seniorer som har ”kul” på banan. Kom du också. Är du nybörjare 
så visar veteranerna hur det hela går till. Väl på plats – STRIKE! 

 
Lokal: Bowlinghallen i Kungsbacka  

Kontaktperson: Sune Andersson telefon 25 313 

http://www.kungsbackabowling.se
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Sångkören GATHE sångarna 
Sjung med oss!  

Övar varannan fredag kl. 14:00 - 16:00. Start fredag 25 januari. 
Att körsång är bra för hälsan är väl bevittnat. Vi sjunger välkända låtar så 
alla kan vara med. Fikapaus klockan 15.00. Vi besöker olika äldreboen-
den och underhåller med det vi övat på.  
I år har vi fått extra engagemang den 3 april och Sångardag den 26 april i 
Katrineberg. Vi är cirka 25 sångare men vill bli flera.  
 
 
Lokal:  
Vickans äldreboende 
 
Kontaktperson:  
Marianne Eriksson  
Telefon 0733-515289  
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2:a torsdagen varje månad  mellan 17.00 - 19.00 

med början den 10 januari 

Kvarterslokalen Bogrens väg 
Tag med det du vill äta och dricka. 
Umgås och trivs tillsammans med andra SPF Seniorer. 
Meddela Hasse Carlsson på telefon: 0707-204176 eller 
Mejl: hans.stuan@telia.com 

PUBKVÄLLAR med QUIZ 

Spontanresor bygger på att vi med kort varsel hittar på något tillsam-
mans. Samling vid Onsala pendelparkering och vi fyller upp egna bilar 
och delar på kostnaderna. Det gäller oftast halvdagar. Någon föranmälan 
är inte nödvändig. Ibland krävs det dock för att kunna boka guide eller 
matställe. Information kommer på hemsida och med mejl utskick. 
Önskar du få separat utskick så lämna din mejl adress till: 
Lisbeth Markhede, telefon 0721-864111 eller mejl bogren27@telia .com  
Se även tidigare Spontanresor på vår webbsida under Reportage.  

SPONTANAKTIVITETER 

mailto:hans.stuan@telia.com
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Våra resor 

Följ med på en  

shoppingtur den  

1 februari 2019 till 

Bussen avgår från Onsala kyrka klockan 09.00 med beräknad  

ankomst till Ullared 10.15.  

Väl framme vid Gekås har ni ett antal timmar till förfogande på att 

shoppa och äta en bit mat innan det är dags att åka tillbaka hemåt 

med bussen fylld av gula kassar. 

Avresa från Ullared klockan 15.00 hemåt till Onsala kyrka. 

Betalning sker på bussen. För att förenkla det hela vill vi att ni har 

kontanter 100 kronor per person. 

Ett presentkort på 65 kronor erhålles vid betalningen som kan  

användas att handla för på Gekås. 

Blir vi färre än 30 passagerare åker bussen inte till Onsala kyrka utan 

då får vi möta upp bussen i Kungsbacka och åka tillsammans med 

andra SPF-föreningar. Tror nog att vi fixar att fylla en buss. 

Anmälan gör du till: Ulla Jonsson 0703-649103 eller Margareta  

Sandberg 0703-124962 eller via mail till ullars.jonsson@live.se  

Senast den 5 januari 2019. 

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

 

 
Resan börjar vid Onsala kyrka ca kl. 07.00 och vidare söderut till Ingvar 
Kamprads hemtrakter. Längs vägen stannar vi i Varberg där det finns 
möjlighet att köpa fika. I höjd med Halmstad fortsätter resan österut till 
Älmhult och IKEA-museet. Här får vi en guidad visning av IKEA-
utställningen.   
Vi tittar närmare på 1800-talets småländska vardagsliv, får inblick i  
Ingvar Kamprads egen uppväxt på gården Elmtaryd och det svenska 
samhällets omvandling under 1900-talet, där hemmet och bostaden stod 
i centrum för visioner och reformer.  
Efter visningen äter vi en god lunch på museets restaurang. Mätta och 
belåtna påbörjar vi hemresan mot Onsala kyrka som vi förväntas nå vid 
19.00-tiden. 
 
25 platser är bokade på Rolfs Flyg&Buss ordinarie resa till IKEA. 
 
Pris per person: 565 kronor  
Ingår: Buss t/r · guidad rundvisning · lunch · reseledare 
Har du allergi, gluten osv. så meddela detta i samband med anmälan.  

Anmälan gör du till: Ulla Jonsson 0703-649103 eller Margareta  
Sandberg 0703-124962 eller via mail till ullars.jonsson@live.se  

Senast den 10 februari 2019. 

Nostalgisk DAGSTUR till IKEA-museet i       
         ÄLMHULT den 29 mars 2019 

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

Buss avgår från Onsala kyrka ca kl. 07.00. Vi åker E20 via Alingsås och 
Vara tills vi når Lidköping och Rörstrand Museum där vi blir serverade 
förmiddagsfika. Det blir en guidad rundtur och även egen tid till att  
besöka Iittala Outlet. I museet berättas historien om en av Europas äldsta 
porslinsfabriker, det svenska porslinets kronjuvel Rörstrand. Samlingarna 
spänner över nästan tre århundraden från 1726 fram till idag. Här finns 
såväl praktkeramik som pottor och folkkära serviser men också verktyg, 
skisser och en rundugn.  

Efter besöket beger vi oss till det vackert belägna Spikens fiskeläge för 
lunch på Spikudden Rökeri. Här avnjuter vi en laxtallrik vid Vänerns 
kant. Efter lunchen finns det möjlighet att köpa nyrökt fisk och andra 
delikatesser, bland annat Vänerlöjrom. Ta en promenad i området innan 
vi åker vidare till dagens höjdpunkt, Läckö slott. På en klippa invid  
Vänern reser sig slottet som en påminnelse om Sveriges storhetstid. Vi 
gör en guidad rundtur i det sagolika De la Gardieslottet och lär oss mer 
om dess historia och historier. Innan vi beger oss tillbaka till Göteborg 
får vi tid till att på egen hand utforska naturum och ta en eftermiddags-
fika. Vi beräknas nå Onsala cirka 18.30.  

Vi rekommenderar våra resenärer att ta med sig kylväska om man 
önskar att göra inköp vid Spikudden Rökeri. 

Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika på Café Rörstrand Museum · entré och 
guidad tur på Rörstrand Museum · lunch på Spikudden Rökeri · entré 
och guidad tur på Läckö slott · reseledare. 

PRIS:  825 kronor per person vid minst 40 deltagare 

Har du allergi, gluten osv. meddela detta i samband med anmälan.  

Anmälan gör du till: Ulla Jonsson 0703-649103 eller Margareta  

Sandberg 0703-124962 eller via mejl till ullars.jonsson@live.se  

Senast den 31 mars 2019. 

Välkommen att följa med på en dagstur till 

LÄCKÖ SLOTT den 10 maj 2019 

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

Följ med på denna trevliga resa till Vänerns pärla. Med medeltida grund och 
välbevarad barockprakt är Läckö Slott utsett till landets vackraste slott.  

TSO´s Våryra 25 maj 2019 

Traditionsenlig konsert med artister av högsta 

klass på Göteborgs Operans stora scen. 

Buss avgår från Onsala Kyrka kl. 17.00 för resa till Göteborgs Operan. 

Lite ”förtäring” och dricka i bussen innan föreställningen. 

Kl. 19.00 börjar föreställningen. En festlig och härlig afton med sångare, 

musiker, artister och den mer än 100-man starka manskören. 

Åter i Onsala cirka klockan 22.30  

Pris: 520 kronor/person inkl. biljett och allt i ovanstående program. 

Betala helst till Bankgiro 5102-2226. 

50 biljetter finns  -  först till kvarn …. 

Anmälan görs till: 

Ulla Jonsson 0703-649103 eller via 

mejl till  ullars.jonsson@live.se.  

Läckö Slott 

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

Följ med på en resa till danska ön Römö 
och den tyska ön Sylt den 30/8 – 1/9 2019 

Fredag Dag 1. Hemorten – Bredebro  
Start från Onsala kyrka ca 07.00 och åker sedan genom södra Sverige och 
Danmark. Räknar med att vara framme i Ballum som ligger i Bredebro 
kommun på södra Jylland nära ön Römö. Där bor vi 2 nätter på Hotell 
Ballumhus. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. 
Lördag Dag 2. Utflykt Römö och Sylt  
Frukost. Vi inleder dagen med att åka över fördämningen till Römö. Ön 
är en riktig pärla mellan Västeravet och Vadehavet. Naturen är mycket 
speciell natur och det finns ett imponerande fågel- och djurliv. Römö är 
mest känd för sin långa och breda sandstrand, som är hela 15 km lång. 
Här styr ebb och flod det dagliga livet. Från Havneby tar vi färjan över till 
den tyska grannön Sylt, den största och nordligaste av de Nordfrisiska 
öarna. Detta är en populär semesterö med ändlösa stränder. Vi gör en 
rundtur med vår buss och får också tid för egna strövtåg i orten Wester-
land. Senare tar vi oss från Sylt med biltåget över vägbanken Hindenburg-
damm till fastlandet. På kvällen blir det en trerätters middag på hotellet 
där det även ingår alkoholhaltig dryck fram till midnatt. Liveuppträdande 
samt dans. 
Söndag Dag 3. Bredebro – Hemorten  
Efter frukost checkar vi ut ifrån hotellet och kliver ombord på vår buss 
för hemresa. Resan går norrut via Bältbroarna och vi passerar Odense på 
ön Fyn. Vi beräknar vara tillbaka vid Onsala kyrka ca.klockan 19.30. 
 
Pris/person i dubbelrum: 3.295 kronor (tillägg enkelrum 650 kronor).  
Ingår: 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 2 middagar · utflykt · 
reseledare 
Resevaluta: Danska kronor och euro 
Har du allergi, gluten osv. meddela detta i samband med anmälan.  

 

Anmälan gör du till: Ulla Jonsson 0703-649103 eller Margareta  

Sandberg 0703-124962 eller via mejl till ullars.jonsson@live.se  

Senast den 10 juni 2019. 

http://www.rolfsbuss.se/hotell/bredebro_ballumhus
http://www.rolfsbuss.se/hotell/bredebro_ballumhus
mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

SPF Seniorerna Onsala 

samarbetar med 

Studieförbundet  

Vuxenskolan 

  

Römö är en dansk ö utanför Jyllands västkust, strax norr om tyska  
gränsen. Sylt är en härlig tysk ö i Nordsjön och ligger strax söder om 
den dansk-tyska gränsen. 
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VÅRGOLFEN 2019 

SPF föreningarna i Kungsbacka kommer att spela vårgolf som vanligt. 

Det är SPF Seniorerna Fjärås som är arrangerande förening och banan 

blir Forsgårdens Golfbana. 

Exakt datum har inte utsatts men det blir i början av juni. 

Information och inbjudan kommer på vår webb: www.spf.se/onsala. 

Kontaktperson: Gunilla Wenander-Grönvall, telefon 0731-621110 

Utnyttja SPF Seniorernas rabatter! 

SPF Seniorerna Hallands-
distriktet får helt kost-
nadsfritt ta del av Smart 
Seniors rabatter och för-

måner. Smart Senior har över 350 
rabatter från ett hundratal företag. Du 
får rabatt t ex 25% rabatt hos Synop-
tik, 20% rabatt hos Tele2, rabatt hos 
Swebus och mycket mer. Registrera 
dig för kostnadsfritt medlemskap 
idag!  Se webbsida ”Förmåner”. 

SPF Seniorerna Kungsbacka  
Föreningarna har tillsammans för-
handlat fram lokala rabatter. Rabatt-
häfte bifogas detta program. 
Se även webbsida ”Förmåner”. 
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Hur bra är vårdcentralerna för oss äldre? 

Pensionärer granskar och jämför. 

Nästa år, 2019, kommer SPF Seniorerna Halland tillsammans med  

övriga pensionärsorganisationer, att driva ett projekt där samtliga vård-

centraler (48 stycken) i länet ingår. Granskning genomförs via ett besök 

på vårdcentralen under c:a 1,5 timma där man intervjuar vårdcentrals-

chefen ofta tillsammans med någon medarbetare. Följande parametrar 

värderas: hur är fysisk miljö (parkering, väntrum, reception), finns enkel 

telefontillgänglighet för äldre, finns god kontinuitet för äldre, hur är led-

ningens inställning till vården av äldre, finns äldrevårdssköterskor, före-

komst av listning på läkare resp. sjuksköterska, kallar man äldre patien-

ter till läkarbesök, hur är tillgängligheten till läkartid och hur bedrivs 

samverkan runt äldre, multisjuka. Vårdcentralsbesöket kompletteras av 

en rad objektiva mätningar och tar fram data om bl.a. ”listning” och 

kontinuitet från datajournalsystemet.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt för vårdcentralen men erfaren-

het visar att de flesta vill vara med på detta. 
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Studiecirkel/Aktivitet 

Har du en idé på studiecirkel eller aktivitet i något ämne som 
du och dina vänner skulle vilja lära mer om? Kanske någon 
aktivitet du saknar? Några förslag ser du nedan. Kontakta 
vårt studieombud med din idé som kanske kan förverkligas.  
Inger Lundin, (mejl bil.o.reda@icloud.com ).  

DATOR KUNSKAP? 
Flera saker kan göras med dator/platta/
Smarttelefon. T.ex. kontakta myndighet-
er, beställa biljetter, tidtabeller, betala 
räkningar….. Kanske en studiecirkel till-
sammans? 

MATTCURLING? 
Mattcurling är vad det låter - curling 
på matta. Spelas individuellt eller i 
lag om 4 personer.   
Kan det vara något?  

RESEGRUPP? 
Träffas några gånger för att lära sig om ett 
landskap, en stad eller ett land. När kun-
skapen är på plats så kan man resa dit och 
kontrollera att uppgifterna stämmer. 
Kan det vara något?  

SLÄKTFORSKA? 
Släktforskning är jakten på ditt eget spän-
nande liv. Kanske det kan hittas med hjälp 
av  digitalt arkiv? Nyfiken på hur din släkt 
såg ut på 1800-talet? 
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Du rings inte upp inför månadsträffen 
Nästa år ber vi att du anmäler dig till våra månadsträffar. Enklast genom 

att skicka ett mejl eller att ringa. Kanske det går att samordna så att en 

person anmäler flera?  

Efter sista anmälningsdagen är gjord anmälan bindande. 

Telefon 076-7884687 eller mejl spfseniorerna@telia.com 
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18 januari  Falkenbergsrevyn 

28 januari  Månadsträff 

1 februari  Ullared-dagsresa 

25 februari  Månadsträff –Årsmöte 

5 mars  Hjärnkoll Klubbmästerskap 

25 mars  Månadsträff 

29 mars   IKEA Museum-dagsresa 

3 april  Hallandsdistriktet årsmöte 

26 april  Sångardag Katrineberg 

29 april  Månadsträff 

10 maj  Läckö Slott-dagsresa 

14 maj  Hjärnkoll Distriktsmästerskap 

25 maj  Våryra-Göteborgs Operan 

27 maj  Vårfest Enen Klubblokal 

30 aug.-1 sept. Römö-Sylt resa 
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Funktionärer till och med årsmöte 2019 

Valberedning  Birgitta Olofsson   tfn 0707-531752 
    Sune Johannesson           tfn 29 110 
    Hillevi Ottosson   tfn 70 536 
Revisorer   Ulla Britt Swenson  tfn 61 890 
    Sune Andersson   tfn 25 313 
Revisor ersättare  Eddie Segerström   tfn 29 200 
Hemsida   Carl Eriksson   tfn 0733-515259 
Resor    Ulla Jonsson   tfn 0703-649103 
Spontantaktiviteter Lisbeth Markhede   tfn 0721-864111 
Friskvård   Inga Johansson   tfn 61 562 
Golfombud   Gunilla Wenander Grönvall tfn 0731-621110 
Trafikombud  Olof Lundin   tfn 62 628 
Studiecirklar  Inger Lundin   tfn 62 628 
Programkommitté  Ulla Lindqvist   tfn 0708-290393 
Programkommitté  Inger Carlsson   tfn 0705-518700 
Lotteriansvarig  Olof Lundin   tfn 62 628 
Möteskommitté  Barbro Metin   tfn 0709-965022  
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Följ alltid händelsernas utveckling på: 

Vår förening: www.spf.se/onsala 

Förbundet: www.spfseniorerna.se 

Kungsbacka: www.kungsbackasenioren.se  

Stort tack till våra annonsörer och  

sponsorer som gör det  

möjligt för oss seniorer att hålla igång  

alla våra verksamheter.

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation med 
cirka 270 000 medlemmar. Vi driver 
viktiga förändringar för Sveriges senio-
rer och påverkar regering och riksdag, 

SPF Seniorerna Onsala är en av cirka 800 föreningar som arbetar för en 
aktiv livsstil som bidrar till livskvalitet och hälsa. Det ska vara roligt och 
meningsfullt att vara medlem i SPF Seniorerna På våra träffar möter du 
på ett enkelt sätt både nya och gamla vänner.  
En viktig fråga för oss är att pensionerna måste följa med i samhällets 
inkomstutveckling. Det ska också vara en självklarhet med valfrihet i 
fråga om boende och rätten till vård och omsorg på äldre dagar. I SPF 
Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet viktiga led-
ord. 
Välkommen som medlem i SPF SENIORERNA ONSALA och stöd 
vårt arbete. Ju fler vi är desto större chans till påverkan. 
 
Oavsett om du deltager i våra aktiviteter, kurser, resor eller kommer till 
våra träffar så lönar  det sig att vara medlem!  För 250 kronor i årsavgift 
får du 9 nummer av Tidningen SENIOREN (kostar normalt 395 kro-
nor) och massor med andra förmåner.  

          www.spf.se/onsala 

http://www.spf.se/

