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Kommande Aktiviteter
Tisdag 10 september
Månadsmöte i Cupolen, Folkets Hus klockan 14:00 – 16:00
Teater MaRang Suzanne Rangstedt sång Bengt Magnusson klassisk gitarr Visor från
när och fjärran avlöser varandra och förenas med stor musikalisk finess.
Torsdagen 12 september Vandring i naturen första vandring 6 km beräknad tid 2,5
timma, tag med ryggsäck med fika, träffpunkt Ängabostugan kl 10:00. Ingen avgift
Kontaktperson: Leif Savenäs 0706 156783
Onsdag 18 september
Lätt promenad med eller utan stavar kl:11:00, träffas utanför friskis & svettis i
Nolhaga
ingen anmälan alla välkomna.
Kontakt: Bengt Eliasson 0707 198912
Onsdag 18 september
Allsång i Cupolen, Folkets Hus klockan 19:00 – 21:00 Pris: 50 kr, alla välkomna,
ingen anmälan.
Onsdag 25 september
Glasutställning i unik miljö, Vattenfalls bergrum Stenungssund tema seaside med
Kjell Engman och Linda Ljungblad. Buss från stationen 10:40, lunch på restaurang
Tjörnbron och sedan guidad visning av utställningen. Pris: 375:- frivillig entré
Sista anmälnings och betaldag 13 september
Kontakt: Berith Gullskog 0706 78 86 21
Onsdag 25 september Mingel på Harrys 16:00 – 17:30
Fredag 4 oktober
Surströmmingsfest i Haralds lokal kl18:00 Pris: 100:- inklusive surströmming med
tillbehör, exklusive starka drycker. Sista anmälnings och betaldag 26 september.
Kontakt: Bengt Gullskog 0702 257096
Lördag 5 oktober
Sopplunch med Peoria Jazzband på Stures kl: 12:00 Pris: 225:- exklusive öl & vin
Anmälnings och sista betaldag 27 september.
Kontakt: Gunnar Langwagen 0709 504095 gunnar_langwagen@hotmail.com

Tisdag 8 oktober
Månadsmöte i Cupolen, Folkets Hus kl 14:00-16:00
Besök av Naturfotograf Per Leyton – Safari i Kenya, besök i 5 nationalparker
Torsdag 17 oktober
Skaldjursfest i Hillsalen klockan 18:00 Pris:80:Kontakt: Britt-Marie Hansson, 070-5390950, britt-marie.hansson@outlook.com
Onsdag 30 oktober Mingel på Harrys 16:00 – 17:30
Torsdag 31 oktober
Vinprovning i Hillsalen av svenska viner med Mattias Säfwenberg Pris: 300:Kontakt: Folke Blechingberg 0709 105030 folke@bleged.se

Studiecirklar
Kontakt: Gunnel Lönnerud tel 0727 31 47 56 mejl lonnerud34@gmail.com
Mjukgymnastik startar den 10 september klockan 10:30 i Stockslycke kyrka
12 gånger per termin Pris: 175 kr/termin. Minimum 15 deltagare.
Kontakt: Kerstin Svensson tel: 0702 73 28 95 , fulltecknad reservlista finns
Körsång torsdagar klockan 13:00 – 15:30 i A salen Folkets Hus. Kursen startar
Torsdag 12 september, 10 gånger Pris: 350 kr/ termin
Kontakt: Berit Andersson 0706 86 05 17
Bokcirkel – Läsa och diskutera böcker
Kontakt: Kennet Ernholm 0701 47 65 09
Skrivarcirkel
Kontakt: Margit Byrlind 0322 16 847
Boule i Nolhagaparken
Måndagar och torsdagar klockan 14:00 – 16:00 hela sommaren ingen anmälan
Kontakt: Allan Jansson 0768 18 35 41 eller Sune Johansson 0768 04 21 22
Vandring i Naturen planeras till den 12 & 26 september 17 & 31 oktober medtag fika
i ryggsäcken
Kontakt: Leif Savenäs 0706 156783
Lätta promenader, med eller utan stavar, träffas utanför Friskis & Svettis Nolhaga
Onsdagar 11:00 startar 18 september, alla välkomna ingen anmälan

Fika tillsammans
Lördagar kl 11.00 träffas alla som vill och kan vid Bokhandeln, Stora Torget,
och går någonstans och fikar tillsammans. Ingen huvudansvarig – ingen anmälan

Månadsmöten andra tisdagen i månaden kl 14:00 – 1600 entré 50: Månadsmötet har som syfte att under gemytliga former träffas medlemmar emellan.
Ta del av den underhållning av musik – föredrag – mm som bjuds för dagen.
Få en kopp kaffe med tillbehör och umgås med sina bordsgrannar
Få reda på nyheter där företrädare från våra grupper flaggar för kommande aktiviteter.
OBS detta gäller endast egna aktiviteter!!!
Mingel sista onsdagen i månaden kl 16.00 – 17:30
Harrys på Estrad Pris: 60:- inklusive ett glas vin eller öl. Ingen anmälan.

Vid anmälan till aktivitet i Aktiva Seniorer gäller
Kolla först om Du kommit med på aktiviteten, betala sedan till BG: 5570-5917
Glöm inte att ange namn och aktivitet.
Har Du önskemål att det ordnas någon speciell aktivitet?
Kan Du tänka Dig att själv eller med någon annan ansvara för en aktivitet?
Det kan vara fest – resa – studiebesök – föredrag – mm, mm
Du behöver inte binda Dig att ingå i någon grupp, Du behöver inte binda Dig för
Någon bestämd tid!!!
Hör av Dig till Berit Andersson!
Vi i styrelsen vill gärna höra av Dina synpunkter, skriv ett meddelande – motion
till ansvarig styrelseledamot så lovar vi att svara via månadsblad och hemsida.
Förutsättningen är att Du är medlem i Aktiva Seniorer i Alingsås och det får heller
inte förekomma några personangrepp.
Däremot kan Ditt förslag presenteras anonymt om Du föredrar det.
Styrelsen med ansvarsområden
Leif Björk
Margareta Högstedt
Jan-Erik Andréasson
Birgitta Nilsson
Bengt Eliasson
Eva Lagersson
Sylvia Persson
Gunnel Lönnerud
Berit Andersson

ordförande
0702 275754, leffe.koivu@telia.com
vice ordförande 0709 462677, margareta.hogstedt@gmail.com
kassör
0707 725072, aktivaalingsaskassor@gmail.com
sekreterare
0735 293161, birgitta.nilsson.rippe@gmail.com
friskvård
0707 198912, benel@telia.com
fikat på mötena 0735 152620, elagersson@gmail.com
hemsidan
0739 156438, sylvia.alingsas@gmail.com
studiecirklar
0727 314756, lonnerud34@gmail.com
aktiviteter
0706 860517, berit.andersson@live.se

Inkomna motioner/skrivelser
Hej!
Jag har varit med i Aktiva Seniorer i 5-6 år i år. Förr fick vi alltid en förteckning över
alla medlemmar med adress, telefonnummer mm. Det var så roligt att se efter om det
kommit några nya medlemmar som jag kanske kände sedan förr och se var gamla
bekanta bor idag.
Är det någonting som ni tänker trycka upp till nästa år när vi firar 20 års jubileum?
Svar
Under 2018 kom det en ny lag inom hela EU området som reglerar hanteringen av
personuppgifter benämnd GDPR.
Ansvarig gentemot Datainspektionen (vilken är tillsynsmyndighet) är styrelsen
gemensamt.
Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten.
Lagen är inte disponibel, vilket innebär att den är tvingande.
Enligt Datainspektionen, är det att dela ut en medlemsförteckning, är att behandla
personuppgifter. För att behandla personuppgifter måste föreningen, enligt
dataskydds-förordningen (GDPR) ha en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grund
som anses bli tillämplig i vårt fall är att vi gjort en intresseavvägning.
Detta innebär att föreningen skall ha ett berättigat intresse av att behandla
uppgifterna. Detta berättigade intresse, skall i sin tur väga över det intrång, det
innebär i den enskilde medlemmens personliga integritet. Något sådant berättigat
intresse föreligger inte för oss i Aktiva Seniorer i Alingsås.
Dagligen hör och läser vi i media om bedrägerier – rån och andra brott gentemot
äldre personer. Vi vet att det finns både svenska och utländska ligor som
specialiserar sig på brott mot äldre. Att med denna vetskap, sprida personuppgifter
på ca 375 medlemmar utan kontroll, kan styrelsen omöjligt ta på sig ansvaret för.
Någon matrikel för 2020 kommer inte att distribueras.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Alingsås
Styrelsen genom Leif Björk

