
 

 

 

 

 

OKTOBER 2021 

 
Hösten är här med underbara färger på träden. Men hösten innebär också att det blir allt 
mörkare och kallare, dagarna allt kortare. Å andra sidan går vi mot ljusare tider i den me-
ningen att nästan alla Covid-restriktionerna togs bort den 29 september och föreningen kan 
börja planera för höstaktiviteter. Lokalerna får fyllas med normalt antal deltagare. Men vi 
ansluter oss ändå till försiktighetsprincipen. 
 
Det här IBL-bladet är ett tecken på att vi nu satsar på en mer normal höst. Styrelsen är fullt 
igång med att planera för vad som ska hända i höst. Glöm inte att hålla koll på anslagstavlan i 
entrén eller på hemsidan. Alla aktiviteter annonseras där. 
 

Styrelsen 
Vår ordförande Helena Almér flyttar från Liseberg under hösten. Styrelsen har därför adjun-
gerat Roland Bengtsson till styrelsen som tf ordförande fr o m 1 november t o m årsmötet 
2022. 
 

Aktiviteter under hösten 
Vi planerar för följande aktiviteter under hösten. Planen är preliminär och kan komma att 
ändras med både fler eller färre aktiviteter. En del av aktiviteterna är redan igång. 
 
Bingo började den 4 oktober och fortsätter varje måndag 
Spelcafé med diverse olika spel som canasta etc. varje tisdag 
Bridge varje onsdag med början 6 oktober 
Utomhusboule varje dag så länge vädret tillåter. Därefter Inomhusboule varje fredag 
Qigong varje måndag med början den 4 oktober 
Akvarellmålning tillsammans på torsdagarna. OBS ingen kurs 
Pub- och musikafton en gång i månaden 
Föredrags- och berättarkvällar med början preliminärt den 21 oktober 
Filmvisning med premiär den 8 oktober 
Data-/IT-/mobilsupport och utbildning tre fredagar i månaden 
 
Höststädning den 14 oktober 
Ålandsresa den 19 oktober 
Medlemsmöte preliminärt den 17 och 18 november 
Julmiddag preliminärt den 20 och 21 december 
 
Varje aktivitet annonseras på hemsidan och i entrén. Av anslaget framgår hur du anmäler dig 
till aktiviteten. Vi förutsätter att alla som deltar i någon aktivitet är fullvaccinerade. 
 

IBL-BLADET 

Intresseföreningen Blomstergården Liseberg 

 Blomstergården Liseberg 



 
Medlemsavgiften 

Vi är idag ca 300 medlemmar i föreningen. Om alla seniorerna var med skulle vi kunna vara 
370 – 380 medlemmar. Medlemskap är en förutsättning för att kunna delta i föreningens 
aktiviteter. Du som ännu inte är med kan lätt bli genom att betala in 100 kr på Bg 543-1291. 
Glöm inte ange namn och adress. Har du frågor kan du prata med något av husombuden. 
 

Valberedning 
Vi söker med ljus och lykta efter personer som kan ingå i en valberedning inför årsmötet 
2022. Valberedningen börjar arbeta under senhösten och det finns bra instruktioner för hur 
jobbet ska gå till. Det är ett väldigt trevligt uppdrag, man lär känna många nya i våra hus, så 
det vore bra om ni kommer både från de äldre och de nya husen. 
 
Du som vill hjälpa till med det här uppdraget kontakta oss på vår mejladress (här nedan) 
eller ring direkt till någon i styrelsen. 
 

Ingång till Sylvestergatan 68 genom restaurangentrén 
De boende på Sylvestergatan 68 har länge klagat över att inte kunna komma in från Annebo-
davägen efter kl. 16. Det är nu ordnat så man inte behöver gå runt husen. 
 

Hemsidan 
Hemsidan får allt fler besökare, vilket vi i styrelsen tycker är trevligt. Vi har nu funderingar på 
att utveckla hemsidan med t.ex. en marknadsplats, där medlemmarna kan lägga ut saker till 
försäljning eller byte eller??? Hör av er med förslag på vad ni vill ska finnas på hemsidan. Vad 
saknar ni idag? Vi funderar också på ett eventuellt namnbyte. Kom med förslag till nytt namn 
i stället för nuvarande ibl-blomsterfonden.se. Hör av er, mejladressen står nederst här på si-
dan. Förslag kan också läggas i vår brevlåda utanför biblioteket i A 35. 
 

ÄldrePower-gymmet 
Ingen har kunnat undgå att läsa om hur viktigt det är att vi äldre håller igång. Självklart efter 
var och ens förutsättningar. Vi motionerar för att leva ett bra liv. Nu ges större möjlighet att 
hitta en tid som passar alla. Ta chansen att komma igång, du som ännu inte motionerar. När 
nu restriktionerna tagits bort gäller nya rutiner för gymmet och bastun. 
 
För tillgång till gymmet och bastun mellan kl. 07.00 och 13.00 bokar du som tidigare hos vår 
värdinna Anna. Mellan kl. 13.00 till 22.00 är det fri träning i gymmet. Bastun bokas för efter-
middagar och kvällar i pärmen, som ligger på bordet utanför basturummet. 

 
 

 

Kontakt 
Hemsidan: ibl-blomsterfonden.se 
Mejl: kontakt@ibl-blomsterfonden.se 
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