
Sommarbrev 2020 

Så äntligen kom sommarvärmen som vi längtat efter. Jag tycker det är så skönt att kunna gå barfota 

både ute och inne. Igår var jag och badade det kändes befriande och uppfriskande.  

Vår svenska natur är så vacker, den här våren har det tagit ett tag innan lövträden har slagit ut men 

nu står allt i full blom. Det är bara att njuta. 

Tyvärr blev det inte som jag hade hoppats på, att corona skulle minskat hos oss till sommaren. Vi 

skulle nu med detta brev, ha sänt ut höstens program. I styrelsen har vi tagit beslut om att inte trycka 

upp något eftersom det är oklart vad vi kan/eller får genomföra i höst. Vi har haft en träff och gjort 

ett utkast på tänkbara aktiviteter. Dessa kan vi genomföra med relativt kort varsel. Först på tur står 

en kombinerad cykel-/egen biltur till ett besök på Strömsfors bruk (ej villan) i slutet av augusti.  

Vi får återkomma efter sommaren, så håll utkik på vår hemsida och Borås Tidning under 

föreningsguiden på onsdagar.  

Just nu har det startat upp en studiecirkel i blomstervandring och vi kommer också att ha en cykeltur 

till Limmared den 16 juni, som det finns platser kvar till. 

Under våren har vi i styrelsen uppdaterat medlemsregistret med telefonnummer och e-postadresser, 

genom att kontakta ca 150 av er medlemmar. Syftet har varit både att få aktuella uppgifter men 

också för att få en pratstund och höra hur ni har det i dessa tider. Stina och Henry har också fortsatt 

att ringa till ensamma hemma. Dessa telefonsamtal har vi förstått har varit uppskattade. Vi är just nu 

391 medlemmar i föreningen.  

Vi fortsätter att påverka Tranemo kommun, Stina och Marianne har träffat kommunen ang. 

äldrevårdsenkäten, de hade ett positivt möte. Efter sommaren kommer vi att fortsätta det arbetet då 

en långsiktig planering för äldrevården saknas i kommunen, vi kommer också att se över hur KPR 

(Kommunala pensionärsrådet) kan utveckla samarbetet med oss.  

Jag vet att det är flera som inte har tillgång till Internet och kan besöka vår hemsida, men ni som kan 

det har säkert upptäckt att under senaste nytt och förbundet hittar ni en nyhet: ”Hjälp och 

vägledning med digitala betalningar”. 

https://www.spfseniorerna.se/nyheter/ekonomi/2020/juni/betalningshjalpen/  

Med dessa ord vill jag och styrelsen önska er en skön sommar, så hoppas jag innerligen att vi kan 

träffas i höst igen. 

 

Med vänlig hälsning 

SPF Seniorerna Tranemo 

Styrelsen /  

genom Ordf. Bertil Hansson 
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