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Allmänt 

Pinglorna är en ideell förening för pensionärer, både män och kvinnor, som gör utflykter tillsammans 

varje onsdag året om i Stockholms fina omgivningar. På sommaren cyklar vi och på vintern 

promenerar vi. Under de senaste åren har problemen varit att få medlemmar att ställa upp som ledare 

samt att det inte finns plats för alla som vill följa med på Pinglornas veckoresor. Föreningens 

aktiviteter är populära. 

Pinglorna brukar dela in året i tre säsonger:  vinter, vår-sommar och sommar-höst. När pandemin kom 

till Stockholm i mars 2020 ställdes alla turer in. En lärdom sedan dess är att pandemin går i vågor och 

restriktionerna förändras ibland. Därför kommer Pinglornas troligtvis ha en framförhållning på endast 

14 dagar åtminstone den första tiden när aktiviteterna kommer igång. Målet är som vanligt att erbjuda 

fina turer i stora delar av länet. Pinglornas cykelturer bör starta och sluta vid en pendeltågsstation. För 

att de vanliga turerna ska komma igång 2021 krävs att myndigheternas restriktioner tas bort. Det gäller 

både hur många man får vara i grupp och att man endast ska resa kollektivt om resan är nödvändig. 

Onsdagsturer 

Cykelturer och promenader 

Vanliga år promenerar vi varje onsdag fram till mitten av april då vi brukar börja att cykla. På grund 

av pandemin har Pinglorna inte haft några promenader under början av 2021. När pensionärerna blivit 

vaccinerade och myndigheternas restriktioner lättat räknar vi med att starta årets cykelturer. 

Förhoppningsvis blir det någon gång i maj eller juni.   

Ungefär vid allahelgona ställer vi cyklarna och börjar promenera istället. Förhoppningsvis kan vi 

kombinera vandringarna med kulturupplevelser och bowling inomhus.  

Specialarrangemang 

Sommarutflykt  

I mitten eller slutet av sommaren gör vi en gemensam sommarutflykt till lämpligt ställe där vi kan 

uppleva något trevligt. Preliminärt kommer färden gå till Enköping där vi får möjlighet att titta på 

stadens fina trädgårdar. När omständigheterna tillåter ska planering av utfärden komma igång så att 

medlemmarna får veta vilket datum det blir.  

11-årsfest 

Eftersom Pinglornas 10-årsfest fick skjutas på framtiden hoppas vi kunna ordna en 11-årsfest under 

senhösten. Längtan är stor efter att umgås inomhus.   
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Resor 

Pinglornas målsättning att erbjuda olika typer av resor, korta såväl som veckolånga, nära och lite 

längre bort, budgetvarianter och sådana med högre standard. Eftersom det är tidskrävande att planera 

resor behöver flera hjälpas åt.  

Ingen försommarresa inom Sverige 

Fjolårets planerade försommarresa till Västkusten och Kattegattleden ställdes in. Eftersom det är 

mycket osäkerhet runt vaccineringar och restriktioner kan inte resan bli verklighet i år heller. Det 

krävs tid och framförhållning när vi ordnar resor med övernattning i egen regi.  

Höstresan till Moseldalen blir av 

Den planerade resan till Tyskland för att cykla i Moseldalen hösten 2020 sköts fram ett år. Ny tid är 20 

september 2021. Det är researrangören EverTrek som ordnar den.  

Turledare 

Ledarträff 

Om restriktionerna så tillåter anordnas en lunchträff för turledarna under sensommaren eller hösten. 

Detta för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor.  

Rekrytering av ledare 

Pinglorna behöver fler turledare. Det är ofta stimulerade att leda turer. Målsättningen är att rekrytera 

fler ledare bland medlemmarna. 

Kommunikation 

Information till medlemmarna 

Medlemmarna kommer inte att få något säsongsprogram för våren-sommaren d v s till slutet av juli. 

Hur det blir med långsiktig planering därefter beror på omständigheterna. Medlemmarna ska få 

information om aktuella turer via e-post.  

Information till allmänheten 

När restriktionerna så tillåter kommer det att finnas information om nästkommande tur på Pinglornas 

hemsida www.pinglorna.net. Annonsering av turer i lokalpressen, DN på-stan och lokal affischering 

kommer att anpassas till gällande restriktioner och hur många som kommer till turerna. Målet är att 

grupperna ska bli lagom stora.  

Styrelsearbete 

Styrelsen kan behöva fatta beslut om förändringar i verksamheten allteftersom myndigheternas 

restriktioner ändras. Därför kan det bli nödvändigt med fler sammanträden. Kompetens om hur man 

genomför möten digitalt utvecklas.   
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