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Redaktörens tankar:    
I många år har jag varit med på olika sätt i SPF 

Syrenen – som medlem förstås och sen till hjälp i 

olika grupper av medarbetare inom föreningen. 

Det har varit mycket positivt och jag har haft 

trevligt. Är det möjligen så att någon av er som 

läser det här skulle vilja uppleva samma sak som 

jag så skall ni inte dra er för att berätta det för 

styrelsen eller kanske för någon, som känner 

någon i vår styrelse eller någon medlem som ofta 

är med i våra arrangemang. När det behövs nya 

medarbetare är det inte alltid lätt att hitta någon 

att fråga. Om man då har några som själva 

anmält sitt intresse – det måste kännas 

fantastiskt. Tänk på det. 
 

Nya medlemmar:  

Eftersom det bara är 2 veckor sedan vi gjorde 

medlemsbladet för maj månad så har det inte  

tillkommit någon ny medlem sedan dess – men 

vi blir flera pensionärer varje månad i Sandviken 

och till alla säger vi förstås välkommen till oss i 

Syrenen 

 

Vad händer den närmaste tiden? 

Promenaden på Hälsans stig fortsätter varje  

onsdag kl. 10.00 ett tag till – men är förstås  

inställd under Folkhälsoveckan då vi i stället 

går kl. 10.00 på måndagen i Stadsparken. 

Boule fortsätter på Valhalla både före och  

efter Folkhälsoveckan 

 

Programmet för Folkhälsoveckan  

17–21 maj  
Måndag 17/5  

kl. 10.00 – Promenad i Stadsparken - ni tar med 

kaffe och vi bjuder på bröd! 

Tisdag 18/5  

kl. 10.00 Stavgång, tag med stavar 

kl..12.00 Frisbee, SPF håller frisbeens 

Onsdag 19/5  

kl. 13.00 – 15.00 Boule på Valhalla -  

Klot finns att låna! 

Torsdag 20/5  

kl.10.00-12.00 Valhalla - Låna, Lämna, Byta, 

böcker och pussel  

– Bibliotekarie Anna pratar bokcirklar  

Aktivitet centralt från förbundet: 

Fredag 21/5  

Digitala föreläsningar 

kl. 10.00 Sofia Åhman, föreläsning 

kl. 14.00 Sofia Åhman, träningspass 

 

Hela programmet finns på hemsidan, så vi 

hoppas du har möjlighet att där ”hålla koll”. 

Hälsningar Barbro 

 

Ordförande har ordet   
Nu har vi lagt verksamhetsåret 2020 bakom oss. 

Alla möten och all formalia är avklarade. Ny 

styrelse och flertalet funktionärer är på plats. 

Vårt senaste ”Zoom” styrelsemöte kunde 

fokuserade på att planera och dra igång flertalet 

aktiviteter. Trots pågående pandemi så finns en 

viss förhoppning att hösten skall kunna erbjuda 

något för alla. Närmast planerar vi som ni vet 

för ”Folkhälsovecka”. Programmet, lokalt och 

föreläsningar som kan nås via länk, finns på vår 

hemsida. Passa nu på att prova på olika 

aktiviteter! Nästa vecka kommer CG Haglund 

och jag träffa representanter för ”Sandviken 

Datacenter Academy”(SDCA) för att diskutera 

ett samarbete hur vi gemensamt kan få fler i vår 

förening intresserad av att använda e-mail, 

bank-ID mm, samt utveckla den digitala 

färdigheten. SDCA stöttas av Microsoft och 

kommun och kommer ha både lokaler och 

utrustning för utbildning. Vad vi tidigare saknat 

har varit fysiska IPads och Laptops som man 

kunnat prova på och få en uppfattning om ”Vad 

ger detta mig”. Vi planerar också att mötas i 

boendegruppen för att bland annat följa upp de 

skrivelser om ”Senior boende” som sänts till 

kommunstyrelsen daterade Nov 2019 och Dec 

2020. Vi får väl åtminstone hoppas på att dom 

är diarieförda. Våra gemensamma 

ansträngningar via Kommunala Pensionärs 

Rådet har hittills mest lett till ”råd utan 

verkstad”.  

Nu önskar vi alla att vårvärmen kommer och 

epidemin klingar av.  

Ha det gott  

Göran  
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