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Redaktörens tankar: 
Så har då  ”Årsmötet 2022” varit och det har  

då förstås blivit en del förändringar i vår styrelse: 

* Vår kassör Leif Nordström har nu blivit  

    vice ordförande.  

* Kassör är Karin Lindström.  

* Sekreterare är Vivianne Andersson. 

* Ny revisor är Tomas Fredriksson. 

Till mötet kom drygt 30 medlemmar som 

var glada åt kaffe med gräddtårta, som vi ofta  

har fått på våra årsmöten. 
    

Nya medlemmar:  
Även idag är vi glada att få säga VÄLKOMMEN  

till oss i SPF Syrenen, nu till 8 st nya medlemmar!  

En fortsatt bra början på ett nytt medlemsår: 

   Bo Lindgren 

 Steve  Berglund 

 Anna Hurtig 

 Ingvar och Elisabeth Svärdh 

 Ulla Söderkrantz 

 Ulla Norum 

 Lena Skalberg 

Vi önskar förstås att ni skall trivas hos oss och att  

ni i vårt program upptäcker många aktiviteter där  

ni gärna vill vara med.  
 

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

Sandbacka Park med planerad start måndagen den 14 

Februari. Tyvärr ställde ju pandemin till att det blev 

inställt den gången men nu är ju i stället  

”pandemin inställd” så då sätter vi i gång 

på Sandbacka Park den 14 mars kl. 13.00.  

Vattengympa har startat igen – tisdagar 2 grupper, 

1 grupp kl. 14.10, 1 grupp 15.00. Planering av  

program i Folkhälsoveckan är i gång. Information  

kommer i din dator – så håll koll. 

Hälsningar Barbro 
 

Ordförande har ordet: 
Vilket växlande väder vi har fått, ena dagen snökaos 

därefter solig ”vår vinter”. Vi ”lyckades” planera och 

genomföra vårt årsmöte på dagen med vinters värsta 

snökaos. Trots allt lyckades ett fåtal (34) närvara och vi 

kunde summera och avsluta verksamheten 2021 och 

sätta ramarna för 2022.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021. Jag har fått förtroendet att fortsätta som 

ordförande ytterligare ett år och accepterat. 

Nya ledamöter har valts in och godkänts i styrelsen. 

Vivianne Andersson efterträder Gun-Marie Friberg 

som sekreterare och Karin Lindström tar ansvaret som 

kassör efter Leif Nordström. Leif kvarstår i styrelsen 

då som vice ordförande. Anders Wallin, Margareta 

Montalvo och Anki Randwiir avgår från 

valberedningen. Catharina Lagerberg kvarstår och 

nyval av Ann-Marie Sjöberg. Årsmötet gav styrelsen 

uppgiften att snarast tillse att minst två nya ledamöter 

i valberedningen tillsätts. Anders Asplund avgår som 

revisor och ersätts av Tomas Fredriksson. Årsmötet 

och styrelsen tackar samtliga avgående ledamöter och 

funktionärer för deras insatser och hälsar nyutnämnda 

välkomna. Ytterligare information kan läsas i 

årsmötes protokollet som kommer finnas på vår 

hemsida. Verksamheten 2021 har liksom 2020 

präglats av pandemin, men under hösten lyckades vi 

återstarta ett flertal aktiviteter och planera för ett 

aktivt 2022. Vi noterar även att under perioden januari 

och februari har vi fått många nya medlemmar vilket 

är glädjande och samtidigt en utmaning! 

På årsmötet informerade Krister Lundgren om 

ProNordics projekt nytt seniorboende Dalbacken. Vi 

har erbjudits ingå i projektet för att påverka 

utformning av lägenheter och övrig boende miljö. 

Utskickad enkät med förfrågan om intresse för 

lägenhet på Seniorboende Dalbacken, visade på ett 

stort intresse för projektet. Boendegruppen 

återkommer med mer info. 

Kommunikation var ett ytterligare tema på årsmötet. 

Vi har ju skapat ett antal kommunikationsvägar för 

spridning av information, vår hemsida, den nya SPF-

appen och email. Det öppnar upp för en bra 

kommunikation inte bara av våra egna aktiviteter utan 

även andra föreningars i närområdet. Senast inbjudan 

från SPF Konvaljen i Torsåker ,”after work” på Gästis 

och från Svenska kyrkan ”Soppa och underhållning” 

på Västanbygården. Programkommittén planerar just 

nu för att starta Quizz/musikaftnar på Drömfabriken. 

Håll ögonen öppna! Bildandet av Facebook gruppen 

innebär också att styrelsen och våra funktionärer kan 

få en bra återkoppling på våra aktiviteter och även 

förslag på nya. Bra initiativ tyckte årsmötet! 

Det var allt för denna för denna gång. 

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