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Redaktörens tankar:    
Man kanske inte skall önska GLAD PÅSK  

så här efter helgen, men jag hoppas i alla fall  

att den har fungerat för er. Det är helt otroligt  

att vi nu har varit med om ”Påsk nr 2” som inte  

har varit som det brukar, åtminstone inte här  

hos mig. Vanligtvis kommer alla barn och barn- 

barn hit och målar ägg och gör frågelekar av 

många slag. Vi brukar vara 15 st. Förra året kom 

mina två döttrar som bor i Sandviken och då var 

vi alltså 3 runt bordet. I år kom min äldsta dotter 

med sin dotter alltså 3 st även i år. Nästa år har 

jag dessutom 3 st barnbarnsbarn!!! Måtte den  

här pandemin vara över då. Nu har jag tjatat  

färdigt om mig och mitt. Hoppas att ni alla har  

haft det så bra som möjligt. Hoppas dessutom 

att vi kommer att kunna ses så snart som möjligt. 

 

Vad händer den närmaste tiden? 

Promenaderna på Hälsans stig fortsätter varje  

onsdag och den 14/4 är det planerat med en 

”Tipspromenad” igen. Du tar med dig dryck 

och vi bjuder på något gott till. 

Boulen kommer att sätta igång när vädret så  

tillåter  

Årsmötet blir digitalt och planeras till 19 april 

Ändringar och eventuella nyheter kommer  

att finnas på hemsidan så vi hoppas du har 

möjlighet  

att där ”hålla koll”. 

Tack för ordet – säger Barbro! 

 

 
Hej! Nu har butiken fyllts på med härliga 

vårkläder på både herr o damsidan. Ni har 10 % 

rabatt på hela köpet vid uppvisandet av 

medlemskort OCH hos oss kan man boka 

butiken för sig själv runt kl 09:00 när allt är 

spritat o klart. Vi följer FHM 

rekommendationer! Vill man boka butiken så hör 

man bara av sig till oss på tel: 026-253163 .  

Ni är varmt välkomna!  

Tina, Alva o Linnea 

Ordförande har ordet: 
Äntligen har kung Bore släppt greppet och 

”tillsammans går vi mot ljusare tider”. Det är 

inget 1:a april skämt utan skulle kunna vara 

FHMs nya slogan. Ett väl så viktigt 

hälsofrämjande och stärkande budskap i dessa 

tider. Västerfjärden har sköljt, bandyfinal på 

söndag tyvärr utan SAIK, tätorts anpassade 

rådjur mumsar på tulpanerna i rabatten. Våren 

är här!  

Vi i styrelsen har ambitionen att få ett avslut på 

2020. Vi har i sedvanlig ordning informerat att 

årsstämma hålls den 19:e april, om än i Corona 

anpassat format. Jag hoppas att samtliga har fått 

information om förra årets verksamhet, 

årsbokslut och årsmötets föredragningslista 

med styrelsens och valberedningens förslag till 

beslut. Ni har även fått info om hur man kan 

skicka in sin poströst.  

”Folkhälsovecka” 17 - 21 maj planeras. Det blir 

en hel del utomhus aktiviteter i Stadsparken och 

utanför Valhalla. Avslut kommer ske i Högbo. 

Förbundet kommer också utforma ett antal 

intressanta föredrag som läggs upp på hemsidan 

och länkas ut via e-mail. Gör en notering i er 

kalender. Mer info kommer.  

Promenaden på ”Hälsans stig” gör vi varje 

onsdag och den 14:e april anordnas 

tipspromenad med fika, egen dryck medtages.  

Digitaliserings utbildningar sker på flera 

fronter. Jag hoppas ni noterar att förbundet 

tillsammans med Vuxenskolan erbjuder olika 

utbildningar. Vi kommer som tidigare nämnts, 

träffa representanter från en lokal 

intresseförening den 8:e april för att diskutera 

utbildning av digitala verktyg, resurser för 

tekniskt stöd vid installationer av exempelvis 

Bank ID, Swish eller andra intressanta 

applikationer.  

Till sist vill styrelsen önska alla en Glad Påsk.  

Göran 
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