
 

Under hösten har vi kunnat starta upp våra Månadsträffar 
och Aktiviteter, dock i lite mindre omfattning. Det har varit 
positivt och gensvaret har varit stort. Medlemmarna har hit-
tat tillbaka till det vi fick stänga ner under våren 2020. 
 
Under början av 2022 kan vi även glädjas åt att få fira före-
ningens 50-årsjubileum. Mer information om detta kommer. 
        Styrelsen 
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Ny dag ger nya möjligheter! 
 
Nu är det dags att sammanfatta året 2021. Allt blev inte 
som vi tänkt oss men det har ändå öppnats upp en aning 
och vi har kunnat besöka varandra. Månadsträffarna har 
inte varit som förr om åren, eftersom deltagarantalet 
måste begränsas på grund av rådande restriktioner. Nog 
om det. 

 
Våra funktionärer träffades i augusti och planerade för nystart av våra aktiveter. 
Beröm åt alla våra 37 funktionärer, som tar tag i saker och ting och får det hela 
att flyta på. Titta igenom programmet och deltag i en eller flera aktiviteter. Vi 
har mycket trevligt tillsammans och förenar nytta med nöje. Lite motion och ett 
gott skratt förlänger livet som alla vet. 
 
Under det nya året 2022 arbetar resekommittén på som vanligt med resor och 
utflykter. Anmäl dig snarast när du är intresserad. Det är viktigt att vi blir till-
räckligt många för att kunna hålla angivet pris på resorna. Några av våra syster-
föreningar har en Resegrupp som träffas några gånger och diskuterar och lär sig 
om ett resmål för att sedan tillsammans resa dit. Har du någon idé på utflykt 
eller resa du skulle villa göra tillsammans så meddela resekommittén som un-
dersöker möjligheterna. 
 
För att vår förening ska fungera så behövs det personer som är med och ordnar 
med allt. Styrelsen behöver förstärkning och några funktionärsposter är va-
kanta. Du som känner att du vill vara med och påverka SPF Seniorernas verk-
samhet i Onsala – hör av dig. 
 
Det talas mycket om det digitala samhället och svårigheterna för oss seniorer 
att hantera detta. Det har nämnts många gånger förut, men kom ihåg att din 
förening hjälper dig att komma igång att hantera din dator, platta eller telefon. 
Tro det eller ej men livet blir enklare om man kan hantera webben, SMS, Swish, 
Bank ID och så vidare. Smarttelefoner kan också användas för att ringa till 
andra och prata en stund – gör det så motverkar vi ensamheten. 
 
Kanske det är grått, kallt och regnigt när du läser detta. Kom ihåg att det kom-
mer en vår och har vi tur så besöker vi Våryran och lyssnar in våren.� 
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Nyheter är färskvara. 
Det senaste finns där-
för inte med i detta 
program. Titta därför 
gärna in på vår hemsida 
för att läsa senaste nytt 
eller kontrollera om det 
är något du behöver 
veta. 
 
 

”Mina sidor” - här loggar du in med ditt personnummer och lösenord.  
Är det första gången du gör detta så använd ditt postnummer som lösenord. 
Kommer du ändå inte in så kontakta Marianne Eriksson. 

9L�ILQQV�lYHQ�Sn�)DFHERRN 
IDFHERRN�FRP�VSIVHQLRUHUQDRQVDOD 

Sök fram Facebook-
sidan och ’Gilla’ eller 
’Följ’ den så får du auto-
matiskt veta när nya in-
lägg kommer. Här delar 
vi inlägg som bl.a. kom-
mer från förbundet och 
distriktet samt gör egna 
inlägg med bilder från 
resor och aktiviteter. 
 
Behöver du hjälp att 
komma igång? Hör av 
dig till Hans Dahlberg. 
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2IULYLOOLJ�HQVDPKHW 
Med åren försvinner nära och kära vänner, man kan bli väldigt ensam. 
SPF Seniorerna Onsala deltar i Tillsammans mot ensamhet där följande kon-
taktombud är beredda att hjälpa dig: 

Ring om du vill att någon 
ä tittar in för en pratstund 
ä läser en tidning/bok för dig 
ä tar med dig ut på promenad 
ä ger dig bilskjuts till ett möte 
 
eller bara ringa för att prata.  
Vi finns till för dig! 

Britt Paulson 070-8439350 

Hans Carlsson 070-7204176 

Vivianne Lind 073-2295705     

+DU�GX�lQGUDW�WHOHIRQQXPPHU�HOOHU�H-
SRVWDGUHVV" 

För att vi ska kunna nå dig med 
information om vad som hän-
der i föreningen är det viktigt 
att vi har korrekt telefonnum-
mer och e-postadress, om du 
har en sådan. Du kan antingen 
själv ändra dessa uppgifter via 
”Mina sidor” på hemsidan, se 

sidan 3 hur du gör. Du kan även meddela dina ändrade uppgifter till Marianne 
Eriksson tfn 073-3515289 eller e-post m.686eriksson@gmail.com.  

6WRUW�WDFN� 
WLOO�YnUD�VSRQVRUHU�VRP�
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YnUD�YHUNVDPKHWHU
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Vi träffas på GALAXEN, Onsala Kvarnväg 2, mötesplatsen i Onsala för alla 
åldrar. Där får du underhållning av varierande slag samt information om aktu-
ella förenings- och äldrefrågor, som är aktuella i Kungsbacka kommun och On-
sala. 

  
Kaffe, smörgås, kaka och  
underhållning –  
70 kronor/person.  
Mötet avslutas med vårt  
månadslotteri. 
 
Vi börjar kl. 17:00 men loka-
len är öppen från kl. 16:15. 
 

Varje mötesdeltagare tar med egen kaffekopp och bestick, tack! 
Då antalet platser i lokalen är begränsat så är anmälan till Månadsträffen  
obligatorisk. Det gör du under den angivna anmälningstiden på telefon  
076-0264870 eller e-post info@spfonsala.se. 
 
 
OBS! Från 1 januari 2022 
har vi nytt telefonnummer 
för anmälningar till Må-
nadsträffar, enligt ovan!!! 

9nUD�0nQDGVWUlIIDU 

9nUD�UHVRU 

OBS! Vi reserverar oss för ändringar i programmet på grund av pandemin. 
  
Då SPF Seniorerna Onsala följer förbundets och Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer kan en resa ställas in med kort varsel pga smittorisken. 



� 

-DQXDUL 

OBS! Anmäl dig mellan den 10 - 24/1 till Månadsträffen på 
telefon 076-0264870 eller e-post info@spfonsala.se 

0nQDGVWUlII�PHG�VnQJXQGHUKnOO�
QLQJ�DY�&DUROLQH�:HQQHUJUHQ 

 
Caroline är bl.a. känd från Sikta mot 
stjärnorna och Melodifestivalen 2005. Hen-
nes musikstil är åt jazz-hållet och hon 
kommer att uppträda tillsammans med 
sin dock-partner och med Per Strand-
berg på piano.  

Måndag 31:a 
kl 17.00 

)HEUXDUL 

Revyn är fullbokad men väntelista finns. Information Ulla Jons-
son på telefon 070-3649103 eller e-post ullars.jonsson@live.se 

)DONHQEHUJVUHY\Q 
 
Äntligen är vi tillbaka och kan er-
bjuda en nyskriven revy med mu-
sik, humor och glädje. Vi bjuder 
en Dubbeldos från revyns un-
derbara värld. 
Vi åker från Onsala Kyrka mot Falkenberg och intar en måltid 
på SISI Restaurang. Efter föreställningen beger vi oss tillbaka 
mot Onsala där vi beräknas vara ca 19.30. 
 
Pris per person: 850:- för bussresa, mat och revy. 
OBS! Giltigt Covid-bevis krävs, se vidare vår hemsida!!! 

Söndag 6:e 
kl 11.00 

.DOHQGDULXP 
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OBS! Anmäl dig mellan den 7 - 21/2 till Månadsträffen på 
telefon 076-0264870 eller e-post info@spfonsala.se 

0nQDGVWUlII�PHG�´1LOV�3RSSH�-
J\FNODUHQ�RFK�PlQQLVNDQ´� 

Gunilla och Thomas Poppe ger en fö-
reställning om maken och fadern Nils 
Poppe. De visar ett bildspel om ho-

nom och Gunilla berättar om hans liv och fantastiska karriär. 
Thomas sjunger till eget gitarrackompanjemang. 

Måndag 28:e 
kl 17.00 

)HEUXDUL 

Anmälan senast 25 januari på telefon/SMS 076-0264870 alterna-
tivt e-post jubileum@spfonsala.se 

-XELOHXPV�
IHVW 
 
Medlemmar i SPF Senio-
rerna Onsala inbjudes att 
fira 50-åringen i Särögår-
den. Buss avgår från 
Kungsbacka via Gottskär upp till Vallda för vidare resa till Särö. 
Stannar vid hållplatser enligt linje 730/731. Meddela om du vill 
åka buss och var du vill kliva på eller ordnar egen transport. 
 
SUPÉ-avgift inklusive dryck är 600:- per person och beta-
las till bg 5102-2226. 

Onsdag 9:e 
kl 17.00 
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OBS! Anmäl dig mellan den 7 - 21/3 till Månadsträffen på 
telefon 076-0264870 eller e-post info@spfonsala.se 

0nQDGVWUlII�PHG�0DULD�%HUJ�-�cUHW�
UXQW�L�YnU�WDPD�QDWXU��WUlGJnUGHQ 

 
Maria Berg, fotografen med det stora 
trädgårdsintresset, från Getinge. 
Året ha sin gilla gång. Följ med Maria 
genom hennes bildspel, på en titt i vår 
tama natur. Låt dig bli inspirerad, plocka 
fram dina minnen. Här får du lyssna till 
ett föredrag från en stor trädgårdsfantast 
som besökt jordens alla väderstreck. 
Fröer finns till försäljning och även 
smakprov på något hemlagat. 

Måndag 28:e 
kl 17.00 

0DUV 

%HV|N�Sn�ORNDOD�+DOOlQGVND�JnUGDU 
 

Bussen avgår 09.30 från 
Onsala kyrka. Vi åker di-
rekt till Öströö Fårfarm 
där vi bjuds på kaffe/te 
och en fralla i Brännvins-
källaren. Det finns även 
möjlighet att handla i 

gårdsbutiken. Därefter blir det ett 
besök på British Farmhouse Soap 
där det tillverkas tvålar och hudpro-
dukter av naturliga ekologiska ingre-
dienser. Även här kan du handla med 
dig produkter hem. Innan lunch hin-

ner vi också med ett besök hos Pietsch Läderverkstad, där det  

Fredag 22:e 
kl 09.30 

$SULO 
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OBS! Anmäl dig senast 1 mars till Ulla Jonsson på telefon 070-
3649103 eller Britta Manteus på telefon 070-5801196 eller e-
post ullars.jonsson@live.se 

%HV|N�Sn�ORNDOD�+DOOlQGVND�JnUGDU 
 

tillverkas och säljs läderarbeten av olika slag. Därefter är det 
dags för lunch på Hattaviken på Getterön. 
Mätta och belåtna åker vi till Johnsons Gård i Vare utanför Var-
berg, där det finns möjlighet att både kika runt i de olika buti-
kerna samt göra lite inköp i bl.a Stenungsbageri, Bryggeri, Kera-
mik, Hem- och inredningsartiklar samt blommor. 
 
Har du allergi, gluten osv. meddela detta i samband med anmä-
lan. Vi räknar med att vara tillbaka vid Onsala kyrka ca 17.30. 
 
Pris per person: 450:- för bussresa, fika, lunch och gårdsbe-
sök vid minst 40 deltagare. Inbetalning till bg 5102-2226 
senast 15 mars. 

...fortsättning 

OBS! Anmäl dig mellan den 4 - 18/4 till Månadsträffen på 
telefon 076-0264870 eller e-post info@spfonsala.se 

0nQDGVWUlII�PHG�(GZDUG�&� 
-RKDQVVRQ�	�%R�/LOMHGDKO 

 
Bo är välkänd från 
dansbandsscenen och 
Edward har rest och 
turnerat genom USA. 
Två generationer som 
bjuder på dansmusik 
och countrymusik från 
förr – och självklart 
blir det allsång.  

Måndag 25:e 
kl 17.00 
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???dag ??:e 
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762�V�9nU\UD�-�HQ�NRQVHUW�PHG�DU�
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Datum och plats är ej fastställt 
ännu. Mer än hundra manskör-
sångare framför vårsånger vi 
känner igen tillsammans med 
kända artister. 
Buss avgår från Onsala Kyrka i 
god tid så vi hinner mingla och 
köpa något drickbart innan. 
 
Pris per person: ca 420 kronor inkl. allt. Mer information 
kommer när vi vet mera. 

OBS! Begränsat antal platser, 50 st. Anmälan till Ulla Jonsson 
på telefon 070-3649103 eller e-post till ullars.jonsson@live.se 

OBS! Anmäl dig mellan den 2 - 16/5 till Vårfesten på 
telefon 076-0264870 eller e-post info@spfonsala.se 

Måndag 23:e 
kl 17.00 

9nUIHVW 
 

Vårfest med god mat och 
dryck, levande musik, dans 
samt trevlig gemenskap. Vi 
återkommer under våren med 
mer information om plats, 

vilka musiker det blir, vad vi 
ska äta samt vad det kommer 
att kosta. 
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Fredag 17:e 
kl 08.30 

-XQL 

'DJVUHVD�+HOVLQJERUJ�+HOVLQJ|U 
 

Bussen avgår från Onsala kyrka kl 
08.30. Vi stannar till på Diners 
lokal i Susedalen för en kopp 
kaffe/te och en Hallandmacka. 

Därefter fortsätter vi 
mot Helsingborg och 
färjan som går över till 
Helsingör. 
 
Nu börjar äventyret med att Tura, vilket innebär att du äter, 
dricker och njuter av vacker utsikt. Efter maten kan du shoppa i 
lugn och ro till låga priser. Vi blir serverade en 3-rätters meny 
och du väljer själv vad du vill dricka till maten. Vi räknar med att 
det tar ungefär 3 timmar och när vi kommer iland väntar bussen 
på oss för att ta oss tillbaka till Onsala, förhoppningsvis mätta 
och belåtna och med det vi shoppat ombord i bagaget. 
 
Har du allergi, gluten osv. meddela detta i samband med anmä-
lan. Vi räknar med att vara tillbaka vid Onsala kyrka ca 17.30. 
 
Pris per person: ca 750:- för bussresa och färja samt fika 
och 3-rätters middag vid minst 45 deltagare. Inbetalning 
till bg 5102-2226 senast 5 maj. 
OBS! Giltigt Covid-bevis kan behövas på färjan!!! 

OBS! Anmäl dig senast 5 april till Ulla Jonsson på telefon 070-
3649103 eller Britta Manteus på telefon 070-5801196 eller e-
post ullars.jonsson@live.se 
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0nQGDJVSURPHQDGHU 
 
Utgår från Onsala kyrka varje helgfri måndag oavsett väderlek,  
t o m 27 juni. Dagens utflykt varieras och Yvonne mottager 
gärna förslag på alternativa promenadvägar. 
 
Kontaktperson: Yvonne Segerström tfn 073-0510787 
 
Att röra på sig minst 30 
minuter varje dag, men 
gärna upp till 1 timma, 
är bra för hälsan oavsett 
ålder. 
 
Medtag gärna fika om 
du önskar. 

från 10:e jan 
kl 13.00 - 
        14.00 

%RNFLUNHO 
 
Vi träffas i Köket på Galaxen, Onsala Kvarnväg 2, var 3:e mån-
dag. 
 
Kontaktpersoner: Ann-Christine Johansson tfn 070-7683055 

eller e-post 
anchris45@gmail.com och 
Agneta Birging  
070-8769911 eller e-post 
agneta.sven@telia.com 
 
Nya deltagare välkomnas 
och din anmälan och even-
tuella frågor ställs till kon-
taktpersonen. 

från 10:e jan 
kl 10.00 
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&DQDVWD 
 
Spelar vi i Enens Båtägares Klubblokal varannan måndag. 
 
Kontaktperson: Ulla Lindqvist tfn 070-8709513 eller e-post 

ulla.lindqvist@hotmail.com. 
 
 
Går ut på att samla poäng 
genom att bygga canasta 
(minst sju kort av samma 
värde). Man använder två 
kortlekar och spelar som 
regel i grupper om 4 per-
soner. 

från 8 feb 
kl 11.00 - 
        13.00 

63)�gSSHW�+XV�-�WLOOVDPPDQV�PRW�
HQVDPKHW 
 
Vi träffas i Konferensen på Galaxen, Onsala Kvarnväg 2, varan-
nan tisdag. 
 
Kontaktperson: Hans Dahlberg tfn 070-6336609 eller e-post 
hans.dahlb51@gmail.com 
 
Träffa dina vänner i 
föreningen över en 
kopp kaffe/te och 
samtala om vad som 
helst. Eller har du frå-
gor om din mobiltele-
fon/surf-platta eller 
dator? Vi kan försöka hjälpa till. 

från 10 jan 
kl 14.00 - 
        16.00 

7LVGDJDU 
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%RUGWHQQLV 
 
Vi spelar i Rydets Idrottshall. 
 
Kontaktperson: Björn Hansson tfn 070-2922263 eller e-post 
bjorn.hansson.ifk@gmail.com. 

 
Det finns racket och 
bollar att låna men har 
du egna så tag gärna 
med dessa. 

från 2 feb 
kl 10.00 - 
        11.00 

*\PQDVWLN�I|U�GDPHU�RFK�KHUUDU 
 
Vi genomför gymnastiken i Onsala Båt– och Sjöfartsmuseum. 
 
Kontaktperson: Viviann Lind tfn 073-2295705 
 
En god rörlighet och balans stärker kroppen och minskar risken 
för fallskador och benbrott. Att röra på sig är även viktigt för att 
må bra. 
 
Lätta, välgörande 
och mjuka rörelser 
- alla kan vara 
med. 

från 11 jan 
kl 14.30 - 
        16.00 

2QVGDJDU 



�� 

2QVGDJDU 

/LQH�GDQFH 
 
Kom och dansa med oss i Onsala Båt– och Sjöfartsmuseum. 
 
Kontaktperson: Marianne Eriksson tfn 073-3515289 
 
Vi dansar till flera olika 
musikstilar. Efter halva 
tiden fikar vi, så ta med 
det du vill ha att äta. 
Kaffe finns. 
 
Hjärtligt välkommen! 
 

inomhus 
från 12 jan 
kl 14.00 - 
        18.00 
 
utomhus 
från 4 maj 
kl 10.00 - 
        14.00 

%RXOH 
 
Under inomhussäsongen spelar vi i Boulehallen vid Kungsbacka 
ishall och under utomhussäsongen spelar vi på Rydets Boule-
bana. 
 
Kontaktperson: Eddi Segerström tfn 070-2894461 

från 2 feb 
kl 11.30 - 
        13.30 
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7RUVGDJDU 
från 13 jan 
kl 10.00 - 
        12.00 

6WLFND��YLUND��EURGHUD�RFK�PnOD 
 
Vi träffas i Kvarterslokalen Bogrens väg. 
 
Kontaktperson: Ulla Lindqvist tfn 070-8709513 eller e-post 
ulla.lindqvist@hotmail.com 
 
Ta med eget material för den aktivitet som du vill göra. Och 
kanske blir den påbörjade 
duken, halsduken, tröjan 
eller tavlan äntligen färdig. 
 
Det finns många hjälporga-
nisationer som tacksamt tar 
emot bidrag. 

%RZOLQJ 
 
Vi spelar i Kungsbacka Bowling & Squashcenter. 
 
Kontaktperson: Sune Andersson tfn 070-6525313 

 
Vi tävlar inte mot 
varandra utan 
hjälps åt om nå-
gon behöver tips. 
Därför passar det 
även nybörjare. 
 
Väl på plats – 
STRIKE! 

från 13 jan 
kl 11.00 - 
        12.00 
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7RUVGDJDU 
från 13 jan 
kl 17.00 - 
        19.00 

3XENYlOODU�PHG�48,= 
 
Äger rum i Kvarterslokalen Bogrens Väg andra torsdagen i må-
naden. 
 
Kontaktperson: Hans Carlsson tfn 070-7204176 eller e-post 
hans.stuan@telia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag med det du vill äta och dricka samt umgås och trivs tillsam-
mans med andra SPF Seniorer. 

Bowling – Squash – Restaurang 
samt Golfsimulatorer i HD 

 
Hos oss finns något för alla

www.kungsbackabowling.se 
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6nQJN|UHQ�*$7+(�VnQJDUQD 
Skapar energi och gör kroppen glad! 
 
Kontaktperson: Marianne Eriksson tfn 073-3515289 
 
Gör varannan fredag, på Vickans äldreboende, till veckans höjd-
punkt. Vi sjunger 
sånger som vi tycker 
om och tillsammans 
väljer ut. En orkes-
ter i en låda hjälper 
oss att låta bra. Vi är 
cirka 25 sångare som 
besöker äldreboen-
den och underhåller 
med det vi övat på. Tillsammans med andra föreningar i Halland 
brukar vi på våren träffas på Katrinebergs Folkhögskola för un-
derhållning samt att vi sjunger för varandra. 

från 28 jan 
kl 14.00 - 
        16.00 

9DUPW�YlONRPQD�WLOO 
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Kontaktperson: Bo Jonsson tfn 070-7442195 
 
Nu är det snart slut på säsongen men fortfarande går det att 
spela sommargolf. Många av oss håller aldrig upp utan kämpar 
vidare året om. 

De senaste 2 årens pandemi har ju lagt en viss sordin på SPF-
golfandet men vi ser fram mot att 2022 blir som vanligt igen. 

De två stora SPF-händelserna är ju dels Hallands distriktsmäs-
terskap och dels Kungsbacka-föreningarnas mästerskap. Datum 
för dessa tävlingar är ännu inte bestämda men Hallands DM 
brukar gå i början på juni och Kba-mästerskapet har på senare 
år  varit i slutet på augusti. Vi får se hur det blir nästa år. 

För vår egen del hoppas jag att vi kan ordna ett eget SPF-
mästerskap någon gång i vår. Mer om detta längre fram. 

Glöm nu inte att träna lite kondition och rörlighet under vintern 
så ses vi igen fram i april då vi alla är fullt vaccinerade. 
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6WXGLHFLUNHO�DNWLYLWHW 

Har du en idé på studiecirkel eller aktivitet i något ämne som du och dina vän-
ner skulle vilja lära Er mer om eller saknar? Några förslag ser du nedan. Kon-
takta vårt studieombud med din idé, som därmed kanske kan förverkligas.  
Kontaktperson: Carl-L Eriksson 073-3515259 eller e-post  
info@spfonsala.se.  

6ND�MDJ�YDUD�UlGG�I|U�,QWHUQHW" 
Vågar jag använda internet? Vad ska jag se upp med? 

 
 
 
 
 
 
6HQLRU-VXUIDUVNRODQ" 

Oavsett om vi seniorer vill det eller ej, så kommer fler och fler av de tjänster 
vi använder att utföras digitalt. Flera saker kan och kommer att göras med 
dator, platta eller smartphone. T.ex. kontakta myndigheter, beställa biljetter, 
handla, se tidtabeller, betala räkningar, videosamtal etc. Vad behöver jag och 
hur gör jag? Hur skaffar jag Bankid? Hur Swishar man? Läser tidningar och 
böcker digitalt?  
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6W\UHOVHQ�W�R�P�nUVP|WH����� 
Ordförande: Carl-L. Eriksson 
Telefon: 073-3515259 
E-post: carlleriksson@telia.com  
Onsala Lindväg 3B 
439 37  Onsala 
 
 
 
Vice ordförande: Agneta Anderberg  
Telefon: 073-9290718 
E-post: kollaagneta@hotmail.com  
Friggs väg 32 
434 31  Kungsbacka 
 
 
 
Sekreterare: Ulla Jonsson 
Telefon: 070-3649103 
E-post: ullars.jonsson@live.se 
Västra Moränvägen 2  
439 32  Onsala 
 
 
 
Ledamot: Hans Dahlberg 
Telefon: 070-6336609 
E-post: hans.dahlb51@gmail.com  
Västra Moränvägen 7 
439 32  Onsala 
 

Kassör/Medlemssekreterare:  
Marianne Eriksson  
Telefon 073-3515289   
E-post: m.686eriksson@gmail.com  
Onsala Lindväg 3B   
439 37  Onsala  
 
 
Ledamot: Alexander Corti  
Telefon: 070-7662462 
E-post:  
alexander.corti.gottskar@gmail.com  
Dragsvägen 9 
439 94  Onsala 
 
 
Ledamot: Eddi Segerström 
Telefon: 070-2894461 
E-post:  
eddie.segerstrom@hotmail.com 
Västra Moränvägen 6  
439 32  Onsala 
 

 
.RQWDNWXSSJLIWHU�WLOO�63)�6HQLRUHUQD�2QVDOD� 

Telefon 076-0264870 
E-post info@spfonsala.se 

   Bankgiro 5102-2226 
   Swish 123 095 3364 
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Valberedning  Hans Carlsson    tfn 070-7204176 
    Sune Johannesson  tfn 070-9225181 
    P-O Lindqvist    tfn 070-7815700 
Revisorer   Ulla Britt Swenson  tfn 070-6731918 
    Sune Andersson   tfn 070-6525313 
Revisor ersättare  Bengt-Åke Lundqvist  tfn 073-1500877 
Dataansvarig/Hemsida Hans Dahlberg   tfn 070-6336609 
Resor    Ulla Jonsson   tfn 070-3649103 
Folkhälsoansvarig  Agneta Anderberg  tfn 073-9290718 
Golfombud   Bo Jonsson    tfn 070-7442195 
Trafikombud  Vakant    tfn  
Studieombud  Carl-L Eriksson   tfn 073-3515259 
Programkommitté  Ulla Lindqvist   tfn 070-8709513 
Programkommitté  Christina Breideborn  tfn 076-1483830 
Lotteriansvarig  Gunnar Johansson  tfn 070-3595922 
Möteskommitté  Marita Busck Hansson  tfn 073-9791014 

8WQ\WWMD�63)�6HQLRUHUQDV�UDEDWWHU� 

SPF Seniorerna Hallandsdistriktet får 
helt kostnadsfritt ta del av Smart Se-
niors rabatter och förmåner. Smart 
Senior har över 350 rabatter från ett 
hundratal företag.  
Registrera dig för kostnadsfritt med-
lemskap idag!   
www.smartsenior.se/spf 

)XQNWLRQlUHU�W�R�P�nUVP|WH����� 
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Följ oss på: 
Vår förening: www.spf.se/onsala och 
facebook.com/spfseniorernaonsala 

Förbundet: www.spf.se 
Kungsbacka: www.kungsbackasenioren.se  

63)�6HQLRUHUQD�lU�HQ�SDUWLSROLWLVNW�RFK�
UHOLJL|VW�REXQGHQ�RUJDQLVDWLRQ�I|U�DOOD�
VRP�KDU�UlWW�WLOO�SHQVLRQ�L�6YHULJH��RDYVHWW�
nOGHU��63)�6HQLRUHUQD�GULYHU�RSLQLRQ�L�
VnYlO�WUDGLWLRQHOOD�VRP�GLJLWDOD�NDQDOHU� 

´0lQQLVNRUQD�lU�WLOO�I|U�YDUDQGUDV�VNXOO�´ 
0DUFXV�$XUHOLXV 

 
Med vårt gemensamma engagemang vill vi förbättra villkoren för samhällets 
seniorer. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Oavsett om du deltar i våra akti-
viteter, kurser, resor eller kommer på våra träffar så lönar det sig att vara med-
lem.  För en årsavgift på 250:- får du bland annat 9 nummer av tidningen  
SENIOREN (kostar normalt 439 kronor) och massor med andra förmåner. 
 
SPF Seniorerna Onsala är en av cirka 800 föreningar i 27 distrikt som arbetar 
för en aktiv livsstil som bidrar till livskvalitet och hälsa. Det ska vara roligt och 
meningsfullt att vara medlem i SPF Seniorerna. 


