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Redaktörens tankar:    
En månad går väldigt fort har jag upptäckt idag. 

April månads medlemsblad tyckte jag att jag  

gjorde färdigt ”igår”. Det kan ju förstås bero på 

att det inte är så mycket man gör och så mycket 

som händer, som det är värt att komma ihåg. Då  

blir ett medlemsblad en viktig aktivitet!!! 

Jag har upplevt att även vädret kan bli en viktig 

”grej” att tänka på och fundera över. Jag tror  

det var på förmiddagen i fredags som jag gick  

ner i min tvättstuga när solen sken vackert och  

det såg härligt ut ute. När jag hade gjort färdigt 

tvätten och kom upp igen så storsnöade det ute 

och var alldeles vitt överallt i trädgården. Jag  

suckade och tyckte det hade räckt med vinter nu. 

Efter en stund gick jag ner igen för att fortsätta 

med nästa maskin. När jag kom upp efter den 

så sken solen och all den vita snön var borta!!  

Det kändes som om jag fantiserade.  

Försökte skärpa mig – men det känns fortfarande 

som en konstig upplevelse. Måtte våren komma 

på allvar snart! 
 

Ny medlem:  
Vi säger idag VÄLKOMMEN till en  ny medlem 

i SPF Syrenen : Anna Birgitta Larsson 

och vi önskar förstås att vi får träffa dig så snart  

som möjligt. 
 

Vad händer den närmaste tiden? 

Promenaderna på Hälsans stig fortsätter varje  

onsdag kl. 10.00. 

Boule kommer att sätta igång på Valhalla  

den 5 maj kl. 13.00 om vädret så tillåter  
 

Folkhälsoveckan 17–21/5 

är SPF Seniorernas arrangemang på många  

ställen i Sverige för att få igång oss att röra på  

kroppen. Det är ju naturligtvis beroende på  

FHM:s rekommendationer just då och även på 

väder och vind förstås. Det kommer mer  

information om detta till Er. 
 

Ändringar och eventuella nyheter kommer  

att finnas på hemsidan så vi hoppas du har 

möjlighet att där ”hålla koll”. 

Hälsningar Barbro 

 

Ordförande har ordet   
Vad har hänt sedan sist och vad är på gång.  

 

Vi har genomfört ett ”digitalt ” årsmöte, 

summerat och avslutat förra året. Styrelsen har 

beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. Jag har fått förtroendet att fortsätta som 

ordförande ytterligare ett år och accepterat. Nya 

ledamöter har valts in och godkänts i styrelsen. 

Lili-Ann Bivall-Olsson och Anders Norstedt 

har avgått och Maryanne Forsberg samt Krister 

Lundgren ersätter. Årsmötet tackar Lili-Ann 

och Anders för deras insatser och hälsar 

Maryanne och Krister välkomna. Anders 

kommer fortsätta som funktionär i 

programkommittén. Lili-Anns arbete i styrelsen 

med boendefrågorna har varit viktiga. 

Boendeenkäten 2019 har gett oss en tydlig 

uppfattning om vilka frågor som är viktiga för 

en ”god boendemiljö” här i Sandviken. Nu 

gäller det att fortsätta detta arbete.  

 

Tyvärr fortsätter pandemin att påverka främst 

våra ”Vår” aktiviteter. FHM kommer med nya 

riktlinjer under maj månad. Vi återkommer med 

mer information om planerade aktiviteter via e-

mail, uppdaterad hemsida, medlemsbladet och 

”Din lokaltidning”  

 

Ha det gott  

Göran 
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