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Redaktörens tankar: 

I september månads medlemsblad uttryckte 

jag min glädje över att ”mycket var som  

vanligt igen”. Det är jag fortfarande glad över 

men det kan inte hjälpas att man känner oro  

när tidningsartiklar och program på TV och  

radio bl.a. talar om att det ligger fler på sjuk- 

hus, att smittan ökar på något ställe, att många 

tusen människor samlas på vissa ställen, att  

man trängs på t.ex. restauranger och att så  

många inte vill vaccinera sig! Samtidigt blir 

jag glad när jag så ofta nu träffar så många  

som jag inte sett under hela pandemin. 

 

Nya medlemmar:   

VÄLKOMMEN till oss i Syrenen säger vi idag 

till 7 nya medlemmar, som vi förstås hoppas 

att få träffa snart på ett månadsmöte. Vi önskar 

förstås också att ni skall trivas i vår förening 

och hitta många aktiviteter som passar just er 

bra: 

 Ewa Forss 

 Gerd Fredriksson 

 Roger Holmström 

 Håkan Larsson 

 Katarina Åström 

 Brigitte Schwans 

 Mats Åman 

 

Vad händer den närmaste tiden? 

Programmet vi får se och höra under oktober  

månadsträff på måndag den 18 oktober har vi  

väntat på eftersom det är det som skulle ha varit  

med i det första som ställdes in på grund av  

pandemin = mars månad 2020.  

 

Tommy Hjort kommer att berätta om det som 

han länge har forskat om - gamla Sandviken. 

 

”The Becka Ihop Grop” bjuder oss på härlig  

musik. 

 

Och så blir det förstås lotteri med fina vinster. 

 
Hälsningar Barbro 

Ordförande har ordet   
Plötsligt har vi kommit halvvägs in i oktober 

och tiden går liksom lite fortare. Kalendern har 

helt plötsligt fått liv och mycket som tidigare 

var självklart tycks successivt återkomma.  

Nu vågar vi till och med börja planera för 

vårens aktiviteter. Nyligen kom bowlingen 

igång och inom kort startar ”vattengympan” 

igen. Maryanne har gjort ett bra jobb med att få 

tag på instruktör/ledare. Badhuset hade ingen. 

Flera i vår förening har uttryckt intresse för 

Padel. Jag har kontaktat Högbo Padel och vi 

återkommer inom kort med förslag på tider för 

att ”prova på”. Vi diskuterar även en senior 

rabatt. Det finns ytterligare ett antal idéer på 

friskvårdsaktiviteter med uppstart våren 2022. 

Har ni idéer och tankar på aktiviteter som ni är 

intresserade av så ”hör av er”!! Vi behöver både 

idéer och nya funktionärer/instruktörer.  

Förra veckan hade vi det årliga ”kommun 

bidrags” träffen med kultur- och 

fritidsnämnden, vilka beslutar om vi får ha 

fortsatt tillgång till Valhalla. Det pågår 

dessutom en utredning som ska ta ställning till 

vilken framtida roll Valhalla ska ha, 

”seniorernas hus”, föreningsstyrt mm!? 

Troligen klar runt årsskiftet. Vid distriktets 

årliga ordförande träff framgick det, att 

samtliga föreningar i distriktet utom Syrenen 

och Furan Järbo har eller har haft problem med 

föreningslokal. Fortsatt tillgång till Valhalla är 

guld värt!  

Maria Jakobsson från Göranssonska stiftelserna 

besökte oss vid senaste styrelsemötet och 

informerade oss om Hedåsgården. Ett nytt 

aktivitetshus för bland annat seniorer, som inom 

kort kommer öppnas. Maria återkommer på 

månadsträffen i november. Vi hoppas på att få 

göra ett besök senare i år.  

 

Slutligen hälsar jag alla varmt välkomna till 

månadsträffen den 18-e oktober på Valhalla. Ta 

gärna med er någon vän. Alla är välkomna!  

Vi ses!  

Göran 
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