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Redaktörens tankar: 
NYTT ÅR har kommit igång och covid-smittan  

orsakade en hel del restriktioner som krånglade 

till det för oss för att nu helt plötsligt blir bort- 

tagna!! Många har på många sätt visat sin oro 

medan andra har jublat. Man har en känsla av   

att en del tänker ”nu kan vi börja leva som  

vanligt igen”. 

Vår månadsträff på Valhalla den 10 januari blev  

mycket bra med begränsningen på 80 deltagare,  

bra program, trevlig samvaro (och ”goda bullar” 

har jag hört från många håll). 

Februari månadsmöte är som vanligt vårt årsmöte. 

Vi träffas på Västanbygården den 21/2 kl. 13.30 

Till detta möte behöver du anmäla deltagande 

senast den 17/2. Du skall ringa Anita Eriksson 

på tel. 0760-14 48 48. 

    
Nya medlemmar:  
Vi är idag väldigt glada att få säga VÄLKOMMEN  

till oss i SPF Syrenen till 17 st. nya medlemmar – en 

bra början på ett nytt medlemsår: 

  Ulla Öhrman Hans-Olof Andersson 

  Lars-Olov Granlund Ann-Cathrin  

                                         Andersson 

  Titti Wåhlin Viri Ruuska 

  Agneta Norstedt Torbjörn Backman 

  Stig Persson Margit Månsson 

  Lill Åström Ingalill Carlsson 

  Janne Karlsson Willy Åström 

  Margareta Ståhlberg Annie Schmid 

  Tomas Nordahl 

Vi önskar att ni skall trivas i vår förening och att ni  

i programmet hittar många aktiviteter där ni vill  

deltaga. 

 

Vad händer den närmaste tiden? 
Våra luncher en gång i månaden har vi flyttat till  

Sandbacka Park med start måndagen den 14  

februari kl. 13.00. 

Vattengympa kommer att starta igen, planering av  

program i Folkhälsoveckan är i gång. Information 

kommer i din dator – så håll koll.  

 

Hälsningar Barbro 

Ordförande har ordet: 
God fortsättning på det nya året! Dagens besked från 

regeringen om att åter den 9e februari öppna upp 

samhället känns som att få en vinstlott. Vi i styrelsen 

m.fl. har den senaste tiden med oro sett den höga 

smittspridningen. Ska vi skjuta upp aktiviteter eller? 

Nu kan vi köra på som planerat och komma med nya! 

Närmast planerar vi kommande årsmöte den 21:e 

februari. Det skall bli kul att åter kunna genomföra ett 

”vanligt” årsmöte. Verksamhetsrapporten för 2021 

och valberedningens förslag på nya 

styrelseledamöter/funktionärer kommer distribueras 

inom kort. 

Med risk att bli tjatig så vill jag poängtera att om fler 

engagerar sig i vår förening så kan vi göra ett ännu bättre 

jobb, bli bredare i vår verksamhet vilket är nödvändigt. 

Jag noterar att vi under bl.a januari fått fler yngre 

medlemmar. Vår förening har medlemmar i åldersspannet 

65 till 101, alla med ett individuellt behov av social 

gemenskap, fysiska- och kulturella aktiviteter. Vi kommer 

ta upp och diskutera vårt behov av nyrekrytering vid 

årsmötet. Valberedningens funktion är kritisk i denna 

process, men vi alla har ett ansvar. 

Kommunen kommer efter den 9:e februari ta bort de 

lokala restriktionerna varför vi hoppas på att nyttjandet av 

lokaler åter blir som vanligt och att exempelvis aktiviteter 

som vattengympa återstartas. Vi har flyttat våra 

gemensamma luncher till restaurangen i Sandbacka Park 

och kommer planera för att komma igång med 

gemensamma promenader på ”Hälsans stig” när 

underlaget så medger. Planering av en lokal 

”Folkhälsovecka” stöttat från förbundshåll har startat. 

Nyligen träffade delar av boendegruppen ProNordic. Vi 

diskuterade nytt projekt för seniorboende centralt i 

Sandviken där SPF Syrenen skulle delta i projekteringen. 

Inom kort kommer mer info om förutsättningarna. 

Centralt boende och en levande stadskärna med butiker, 

biograf , bibliotek, hälsocentral mm är en bra målsättning. 

Utnyttja gärna de lokala förmånerna vi har lyckats 

utverka, se ”Lokala rabatter” på vår hemsida. 

Kultur- och fritid har kallat till möte den 4:e februari med 

samtliga seniororganisationer i Sandviken. Temat är 

”Valhalla ett seniorernas allaktivitetshus”.Det var allt för 

denna för denna gång.  

Ha det nu så gott och sköt om er! //Göran 
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