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Redaktörens tankar:    
Ett nytt år är igång och visst hade vi väl hoppats 

att vi då skulle kunna så smått återgå till vårt 

vanliga sociala liv!? Vaccinering planeras 

noggrant runt om i världen men verkar inte bli 

som man hade tänkt sig!! Och vi kan inte göra 

något åt det – bara hoppas att det snart blir vår 

tur. 

Det var ju ingen snö-rik vinter förra året – och 

när jag nu tittar ut genom fönstret på mitt kontor 

så känns det som ”nu behöver det inte komma 

mer snö”!!!! Fast jag tror inte att vi ”gamlingar” 

skulle trivas med samma väderlek hela året alla 

år?? Årstidernas skillnad har satt in prägel på 

åtminstone mig. Och på något sätt också 

blivit ett konstigt behov hos mig. Konstiga 

tankar det här också förresten. Men det är ju sånt 

man har gott om tid till nu – konstiga tankar 

alltså. 

 

Nya medlemmar:                        

Vår förening har fått ytterligare 2 st nya 

medlemmar.  

Vi hälsar förstås VÄLKOMMEN till Syrenen: 

• Kerstin och Torkel Eriksson 

och vi vill naturligtvis alla gärna träffa er så snart 

som möjligt. 

 

Vad händer den närmaste tiden? 

Hoppas att alla har fått inbetalningskort för 

medlemsavgiften, som skall vara betald senast 

28/2. Medlemskortet kommer sedan med 

Senioren nr 2 i mitten av mars. Då får man 2 kort 

– om man är ensam senior så har man ett reserv 

kort – ifall, ifall. 

I många affärer i Sandviken får man faktiskt 

rabatt om man har ett SPF-kort. 

Det gäller nu att gå in på hemsidan för att se om 

det startas några aktiviteter som man vill vara 

med på, t ex vandringen på Hälsans stig på 

onsdagar. 

 

Tack för ordet – säger Barbro! 
 
 
 
 

Ordförande har ordet: 

God fortsättning på det nya året. Ett år 2021, 

som kommer vara bra mycket bättre än det 

förra! Det första halvåret innebär ett fortsatt 

"Håll i " och "Håll ut" men mycket är på gång 

som säkert leder till ett mer socialt liv för 

flertalet av oss. 

Lyssnar på Sandvikensonen Ledin sjunga, 

"Hela världen håller andan". Visst, men det 

finns en positiv ton och text i sången. Det 

kommer bli bättre och inte minst viktigt, vi lär 

av det som har hänt!? Det kräver engagemang 

både i det lilla som det stora. 

Vid senaste styrelsemötet den 26e januari 

diskuterade vi hur och när vi åter kan starta 

upp. Vi planerar en upptaktsträff i augusti och 

månadsträffar under hösten. Ett fortsatt 

medlemsstöd innebär att vi kan planera för ett 

program lite utöver det normala. Planerade 

föreläsningar skjuts fram till hösten. Vi kommer 

inom kort skicka ut info och länkar via e-mail 

om Vuxenskolans erbjudande, "Prova ett 

digitalt möte", "Skrivarcirkel", "Zoom 

alternativt Jitsi" mm. Länkar till Vuxenskolan 

kommer finnas även på vår hemsida. 

Utomhusaktiviteter som boule, fågelskådning, 

blomstervandring, SPF Bikers kommer starta 

när Corona och vädret så medger. Vandringen 

på Hälsans stig startar nästa vecka och då varje 

onsdag. Aktiviteter som bowling, vattengympa 

följer kommunens beslut om uppstart. 

Kommunens anläggningar är stängda för alla 

födda innan 2005. 

Då vi blickar tillbaka på 2020 konstaterar vi, att 

i början på mars månad var vi tvungna att 

stänga flertalet aktiviteter. Hoppet tändes om än 

som en begränsad återstart i slutet på augusti, 

men månaden efter upptaktsträffen i augusti var 

det dags för en SPF Syrenen "lock down". 

Glädjande noterar vi att vi har fortsatt 

medlemsstöd. Vi är i dagsläget 813 medlemmar 

och 69 nya har tillkommit under senaste året. Vi 

tackar för förtroendet och tålamodet. Styrelsen 

kommer inom kort ha 2020 årsredovisning klar 

med verksamhetsrapport och årsbokslut. Vi 

återkommer med info när och hur vi genomför 

kommande årsmöte. Valberedningen är nu 

kompletterad med tre nya medlemmar,  



 

Fortsättning ordförande har ordet: 
Catharina Lagerberg, Anne-Christine Randwiir 

och Krister Lundgren. 

Vi har nu möjligheten att följa antalet besökare 

på vår hemsida. Antalet besökare ökar kraftigt 

efter CGs e-mail utskick. Vi kommer inom kort 

även kunna nå icke e-mail användare via SMS. 

Ha det nu så gott och sköt om er! 

Göran 

 


