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Redaktörens tankar: 

Under den här långa tiden med pandemin 

har det blivit många tankar om mycket och 

många tankar om vad man skall hitta på   

att göra i olika situationer. Jag är ju mest 

van att bara fortsätta jobba och känna mig 

glad när jag jobbat färdigt. Nu är det inte 

så mycket som blir färdigt heller. Ser fram 

emot att det blir som vanligt igen! 

 

Nya medlemmar:   

Välkommen till oss i Syrenen säger vi idag 

till 2 st nya medlemmar, som vi förstås hoppas 

att få träffa snart på ett månadsmöte. Vi önskar 

förstås också att ni skall trivas i vår förening: 

 Ann Östman 

 Ulla Johansson 

 

Syrenens ”Höstupptakt” 

gick av stapeln den 23 augusti vid Gruvstugan 

i Högbo med förmiddagskaffe och tipspromenad. 

I år blev det deltagarrekord – 62 st! Glädjande -  

men de flesta tyckte nog att frågorna i tipset var 

lite onödigt svåra i år!! 

    

Vad har hänt den senaste tiden?  
”Bangen” - en av årets stora musikupplevelser i 

Sandviken – har just ägt rum. Den startade litet 

försiktigt med kanske 300 deltagare men på  

lördagen var den nästan uppe i högsta tillåtna  

antal - 600 st.  

”Sandviken Big Band” med Magnus Karlsson  

på fredagen var för många med mig en fantastisk  

upplevelse med fina gamla låtar.  

Hela programmet har verkligen varit uppskattat - 

underbart att ”mycket känns som vanligt igen”. 

 

Vad händer den närmaste tiden? 

Höstens första månadsmöte - på måndag – på 

Valhalla - har ett fint program som vi hoppas 

skall tilltala alla oss som kommer dit. Susanne 

Alvengren sjunger till sin gitarr. Spännande! 

 
Hälsningar Barbro 

Ordförande har ordet   
Jag kan bara bekräfta den i juni förmedlade 

optimismen, att kunna starta flertalet av de 

tidigare efterlängtade aktiviteterna. Samtliga är 

Coronasäkrade enligt rekommendationer trots 

att FHM och regeringen öppnar upp och släpper 

på flertalet av restriktionerna den 29:e 

september. Upptaktsträffen i Högbo var 

välbesökt med fint väder. Höstens 

månadsträffar är ”säkrade”, reseprogrammet 

fylls på succesivt, Senior 60+ mässa i 

september planeras och mer tillkommer. 

Dagsfärsk info om hela utbudet ses alltid på 

hemsidan och nya aktiviteter och planer 

kommer via E-mail utskick och 

”Månadsbladet”.  

 

Vi har fått bra information från era svar på den 

digitala enkäten om IT utbildning. Tack för ert 

engagemang! Det krävs för att vi ska kunna 

utveckla verksamheten. Valfrihet att välja 

boendeform är viktigt för vårt välmående och 

hälsa. Boendegruppen kunde 2018 tydligt 

fastslå från ”boendeenkäten” vårt behov av 

bland annat Tryghetsboende efter 70 och 

förbättrad Seniorservice i befintligt boende. Vi 

kommer kommande vecka att träffa Tekniska 

kontoret för en inventering om vad som är på 

gång inom kommunen och dessutom förmedla 

våra behov. Vi kommer att lyfta frågor vid 

Kommunala- och Regionala Pensionärs Rådet 

(KPR/RPR), hur motverkas personalbrist och 

därmed långa väntetider vid våra 

Hälsocentraler, vilka åtgärder vidtas för dom 

brister som uppdagades inom Äldreomsorgen 

under pandemin.  

Visst är vi en opolitisk föreningen men inför 

och under kommande valår tror jag att vi alla 

önskar mer ”verkstad” än politisk populism! Vi 

seniorer förtjänar det.  

 

Slutligen hälsar jag alla varmt välkomna till 

månadsträffen den 20:e september.  

 

Vi ses!  

Göran 
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