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Redaktörens tankar:  

Sol, Sol, Sol! ! ! Visst har det varit en helt 

fantastisk tid – jag har känt mig glad och haft  

tur eftersom jag varit ”hundvakt” många av  

dessa underbart soliga dagar då det har blivit  

långa härliga promenader. Hundarna har varit 

väldigt positiva och jag har mått bra. 

 

Nya medlemmar:   

Vi gläds förstås åt nya medlemmar under  

denna månad och säger VÄLKOMMEN  

till:   

 Ingrid Gustafsson 

 Eivor Fasth 

 Lena Bergkvist-Halvorsen 

 Staffan Strand 

 Carina Jönsson  

 

Vi hoppas förstås att ni i vårt program hittar 

aktiviteter som ni tycker om, men om ni 

tycker att något fattas så berätta det gärna  

för oss. 

   * 
Vad händer den närmaste tiden? 

Våra luncher en gång i månaden har ju flyttat till  

Sandbacka Park. Dagens lunch – 16 maj – är 

vårens sista men Sandbacka Park finns ju kvar  

även i sommar – där är trevligt att träffas och 

god mat! Datum för höstens luncher kommer  

att finnas i augusti månads medlemsblad. 

 

Det blir mycket nytt i höstens program och detta 

nya finns förstås också med i medlemsbladet -  

åtminstone det som är bekräftat. 

 

Vi hoppas att vi får en innehållsrik och positiv 

höst 

--- säger Barbro 

 

Information och påminnelser kommer som vanligt  

 i din dator och i Din Lokaltidning – så håll koll. 
 

Ordförande har ordet: 
Sommaren är i antågande och vi kan lägga en något 

kall och torr vår till handlingarna. Jag konstaterade 

tidigare att vi åter har fått bra fart på våra aktiviteter 

och samtliga har varit välbesökta och uppskattade.  
 

 

Innan vi gör ett sommaruppehåll med 

månadsträffar och styrelsemöten hoppas jag att ni 

har uppmärksammat kommande 

”Folkhälsovecka” den 16-20 maj med ett gediget 

och intressant program både lokalt här i 

Sandviken och förbundets digitala utsändningar. 

Det har lovats fint väder till skillnad från 

”busvädret” vi hade förra året, så nu hoppas alla 

som jobbat med veckans program att ni tar er tid. 

Ju fler vi blir desto trevligare blir det!  

Projektet Nya Seniorboendet Dalbacken går 

vidare. Informationsmötet som var planerat till 

slutet av maj har blivit förskjutet till den 25e 

augusti. Arkitekter jobbar för fullt och våra svar 

på enkäten har varit värdefull och respekterad.  

Det planerade informationsmötet för nya 

medlemmar den 10e maj blev inställt, men vi 

återkommer med ett nytt datum.  

Vi kan även meddela att vi nu har en komplett 

valberedning. Ann-Marie Sjöberg och Catharina 

Lagerberg ingår sedan tidigare i valberedningen 

och kompletteras nu med Kurt Lindström och 

Mats Åhman. Göran Östlund ingår som 

suppleant.  

2022 är som alla vet valår.  

Det har ju uppmärksammats i bland annat media, 

att regionvalet är något okänt för gemene man. 

Därför har vi i samverkan med PRO planerat ett 

informationsmöte den 29e augusti. Vår regions 

hälso- och sjukvårdsnämnds ordförande Jan 

Lahenkorva samt någon/några ledamöter deltar.  

Jag kan försäkra er om att programkommittén 

inte har legat på latsidan avseende programmet 

för höstens månadsträffar. Det detaljerade 

programmet kommer kommuniceras senare i 

augusti, men man jobbar stenhårt med att bl.a. 

åter få Pär Engman tillbaka i höst. Då kanske 

förstärkt med en violinist. Föredrag om 

framtidens energi ex. vätgas och juridisk info om 

testamente, framtidsfullmakt mm planeras ingå i 

programmen. Det blir två pub-kvällar då som 

tidigare ett med musik Quiz och ett i melodikryss 

format.  

Till sist önskar jag och styrelsen er alla en skön 

och härlig sommar och glöm för allt i världen inte 

kommande månadsträff den 23e maj på Valhalla 

med svängig musik och visning av 

sommarkläder.  

Vi ses o hörs!  
Göran 
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