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Vandra vidare!
Vandringsgruppen ändrar planerna och arrangemanget, 
men går vidare. I fortsättningen gäller samling vid Ensta 
krog kl 09.30 på måndagar. Anne-Marie Hugo och Kerstin 
Ferenius finns på plats för alla som vill promenera i Stol-
paskogen.

– Vi gör på det här viset eftersom vi vill undvika Täby C 
och busstransporter, men behovet av promenad finns ju 
kvar och i Stolpaskogen finns det mycket plats.

Isoleringsbloggen
Ordföranden C-H Segerfeldt har i många år skrivit bloggen 
”Gubbröra” (som varit vilande några år). Behovet av att 
skriva om hur 65-plussare lever i samhället har dock inte 
minskat.

– Därför startar jag nu Isoleringsbloggen för oss över 70 
som aldrig tidigare upplevt något liknande. På inrådan av 
Folkhälsomyndigheten är vi ju alla uppmanade att isol-
era oss. Avsikten med bloggen är inte att analysera eller 
diskutera kring denna isolering, utan att lättsamt beskriva, 
kommentera och underhålla kring den karantän som nu 
drabbar oss, även vi som är fullt friska. Kanske också ge 
tips om hur jag själv gör för att handskas med långtråkighet, 
enahanda dagar och känslan av förlust av friheten. 

Då det var snabbast, enklast och billigast att använda den 
gamla bloggen ska du bortse från att du kommer till ”Gub-
bröra”. Du hittar Isoleringsbloggen här: 
https://chsegerfeldt.wordpress.com

Nya hemsidan
Sedan början av mars månad har det till och från varit 
problem med att uppdatera nya hemsidan. Detta beror på 
att SPF centralt har haft driftstörningar men nu arbetar med 
att lösa problemen.

Senast vår hemsida uppdaterades var 18/3, så det som 
står där är aktuellt (just nu). I skrivande stund är den uppe 
igen. Är det något du saknar eller vill lägga till? Hör av dig 
till: webmaster.tibbleseniorerna@gmail.com

Antal besökare på hemsidan under perioden 19/2-19/3:
Totalt antal sidor som besökts: 3.785
Antal unika sidor per besökare: 1.118
I snitt besöks ca 100 sidor/dag med en markant topp över 

500 3-5/3.

Många idéer på Cinderella
Belöningsresan för alla våra funktionärer och aktivitetsle-
dare inleds med god mat och samvaro och avslutas dagen 

efter med arbete. Ur grupparbetena kom en rad förslag till 
föreläsningar, aktiviteter och verksamheter som Tibbleseni-
orerna hoppas kunna genomföra under året.

Ingalill Bylund i styrelsen fick uppdraget att sammanställa 
förslagen från de olika grupperna. Presentation sker senare 
i vår.

Vem är vänmedlem?
Som SPF:are är du medlem i endast en förening, i vårt fall 
Tibbleseniorerna. Men många uppskattar att få ta del av fler 
föreningars utbud, aktiviteter och program. Då kan man bli 
vänmedlem. Det kostar 100 kronor extra utöver den ordi-
narie avgiften. Vänmedlemmar får även vår medlemstidning 
TibbleSenioren.

I senaste medlemstidningen uppmanades alla som ännu 
inte betalt sin 100-lapp att göra det. Tyvärr uppfattades 
detta som att även våra ordinare medlemmar skulle betala. 
Så är alltså inte fallet. Har du betalt 300 kronor är allt klart.

Nya i KPR
Intresset för att vara med och påverka äldrefrågor i Täby var 
glädjande stort. Uppropet i medlemstidningen gjorde att vi 
nu har full besättning i förhållande till vårt medlemsantal. 

Ordinarie ledamöter är: C-H Segerfeldt, Monica Alkblad 
och Majken Ploby. Ersättare är Judy Albinsson.

Om inte coronaviruset fortsätter att ställa till det kom-
mer nästa KPR-möte att hållas den 27 maj. Innan det mötet 
kallas alla intresserade till ett förberedande möte så att våra 
representanter vet vad de ska ta upp.

Seniordag även i år
Täbys seniordag blev en stor framgång med 1000-talet 
besökare. Stärkta av detta har kommunen beslutat genom-
föra den även i år. Detta sker på seniorernas egen dag den 
1 oktober. Ola Kellberg är Tibbleseniorernas representant i 
den arbetsgrupp som förbereder dagen.

Kansliet stängt
Kansliet är tills vidare inte öppet för besök. Telefon-
tiden är kortad till en timme kl 10-11 måndagar och 
torsdagar.


