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Redaktörens tankar:
Vädret iir inte mycket attprataom idag -menjag
behöver inte skaffa hizilp att skotta snö och jag
behöver inte skor med dubbar ntu jag skall hiimta
tidningen på morgonen - tack och lov - men det är
ft)rstås rynd om alla skidåkare !

Vad har hänt sen sist:
Vi har ätit Forsbacka V?irdshus jr.rlbord och vi har
sett filmen "Mary Poppins kommer tillbaka"

Vad händer den närmaste tiderr? 
'

15/1 ger Sandviken Senior Filmklu-bb filmen
"Book Club" med bl.a Jane Foncla. Filmen startar
kl. 15.00 men det serveras kaffe fran i4.30.

Nästa måmadsträff:
Februari månadsträff ar vlrt ärsmöte 1712.
Förutom årsmötesftirhandlingarna får vi höra
SPF-kören Syrenen.

I{ya medlermunar:
Syrenen kan idag viilkomna 17 tyamedlemmar,
som vi f<lrstås hoppas skall trivas hos oss:

MonaAsp Inglis Blnmberg
Görun Carlbawm Birgittu Daniels Andersson
Ann Göranssqn Kristtna Göransson
Karin Holmgren Bertil Isaksson
Inger Jakobssora Inger Kiesow
Christina Niismsn Erik Persson
Bo Rydön Reidar Stjernström
Eva-Lena Thysel! Tommy lVestlund
Anders Osttirsg

Ordföranden har ordet:
Dåstartar vi upp ett nytt SPF Syrenen år med en månadsträff på Västanbygården. "Trött på att

' turnera" förstärkt med Janne Krantz från fd "lggesunds" gänget och modevisning blir säkert en trevlig

eftermiddag. Vi har faktiskt fått dubbelt så lång speltid !

Vårens program finns nu tiilgängligt på vår hemsida och distribuerad brevledes till icke e-mail

användare. Utbildningsteamet planerar just nu fyi"a föreläsningar, två gemensamma med PRO på

Valhalla och två på Västanhygården med teman som "Energi idag och ! framtiden" och "Digitalisering

i vården".

Alla förstår att vårt medlernsantat är kopplat tili trilka aktiviteter vi kan göra. Vår pågående kampanj

"Värva en vän till SPF Seniorerna" har ambitionen att värva mer än 25 nya medlemmar fram till 30

januari. Hittills har vi värvat 13 nya. Bättre kan vi eiler..?

SPF Syrenen har beviljats av kuitur- och fritidsnämndens föreningsutskott lokalstöd på Valhalla. Vi har

, nu tillgång till utrymmen för mcte, sammankomster och utrymmen för arkivering. Styrelsen har

agerat då både kostnaden har ökat och även tiligängligheten begränsats på Västpnbygården.

Månadsträffarna kommer inte påverkas. Kultur- och fritidsnämnden har även uttryckt ambitionen att
inrätta "SENIORERNAS HUS" på Valhalla.

Bostadsgruppen har nyligen skickat en skrivelse tiii Kommunstyrelsen med rubriken "Bostäder för
äldre isandvikens kommun 201"9 och framåt". Vi vlll ha en konkret bild på kommunens planer. Alla

kommuner är ålagda att vid rry niandatperiod konkretiserat detta. Ärendet är även på

KommunalaPensionärRådets {KPR,s) agenda.

Snart är det dags för Syrenens årsmöte, 17-e febi'uari. Vi kommer via vår hemsida

(spfseniorerna.se/syrenen) senast en vecka innan mötet hålla er inforrnerade om föredragningslista,

styrelsens årsredovisning (verksamhet), valberednings förslag mm.. Mationer måste lämnas in minst

fyra veckor innan årsmötet och si<ickas till våd e-mail adress.

Väl mött på kommande månadsträff.

Göraxn


