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Månadsbrev april 2018. 

     Nu har den riktiga våren kommit. Vi lever upp och längtar ut. 

Samtidigt så börjar vi i styrelsen att tänka på höstens verksamhet. Har du idéer 

om artister eller program så hör av dig till styrelsen. 

Förra veckan var det uttagning till Hjärnkoll. Tyvärr kom endast 7 deltagare, men 

de gjorde bra ifrån sig. Mitt förslag är att vi anmäler två tremannalag till 

distriktstävlingen och den sjunde deltagaren blir reserv. Jag tar kontakt med 

deltagarna personligen. 

I måndags deltog vi i seniormässan News 55 på BCC. Tyvärr hade informationen 

nog varit för dålig så publiktillströmningen kunde varit bättre. Stämningen både 

bland publik och   utställare var dock god. Vykorten gjorde som vanligt succé och 

vi sålde en hel del. 

Nästa torsdag har vi cafémöte i Heliga kors kyrka. Glöm ej anmäla er till ett, som 

jag vet intressant program. Kaffe dricker vi i församlingshemmet. 

Jag talade vid News 55 om vikten av social samvaro och därför är det viktigt att 

vi gör reklam för vår verksamhet i olika sammanhang så vi får fler medlemmar. 

Idag fick jag höra att  SPF i folkmun kallas ”Sveriges piggaste förening” och det är 

ju ett gott betyg. 

Vad gäller politiken i kommunen så är det bostäder för äldre som diskuteras 

mest men även sjukvård och äldreomsorg. Nu laddar vi för att våra frågor skall    

bli synliga i valet och att fler seniorer skall bli aktiva i olika sammanhang. 

Jag har fått en fråga från kommunen omdet finns någon som kan tänka  sig att 

ställaupp vid förtidsvalet. Eftersom man ej får använda sig av affärer p g a 



säkerheten så kommer man att  ha vallokaler på filialbiblioteken.Det behövs då 

minst två vid varje ställe under bibliotekets öppettid. Du får ansökningsblankett 

här eller i lokalen eller om du ringer mig. Uppgiften är arvoderad så det kan ju 

bli ett tillskott till pensionen. 

God fortsättning på våren 

Laila 

                                                                    


