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HANDLINGSPLAN FÖR ÅR 2022                   

 

Med reservation för ändringar 

Eftersom smittspridningen ökar i vågor är det svårt att fastställa Pinglornas verksamhet 

under 2022. Det som anges här nedan förutsätter att aktiviteterna stämmer in med 

myndigheternas aktuella rekommendationer. Vi håller ut och tar ansvar.  

Pinglorna för alla 

Målsättningen är att Pinglornas verksamhet ska attrahera alla aktiva seniorer. Långa och 

korta turer ska erbjudas i olika delar av länet, i naturreservat och i stadsmiljö. Vi vill 

genomföra resor både i Sverige och utomlands, både budgetvarianter och sådana med 

högre standard. De flesta onsdagturer kostar ingenting om man har matsäck med sig. 

Ibland besöker vi ett matställe och ibland behövs pengar till en entréavgift. Vi blandar 

olika typer av upplevelser. Det ska finnas anledning för alla att följa med Pinglorna på tur. 

Program 

Efter två år med pandemi har planeringsarbetet förändrats. Perspektivet har blivit kortare 

eftersom det är knepigt att boka om aktiviteter och tänka nytt. Sommaren delas nu upp i två 

program precis som tidigare, en vår-sommardel från början av april fram till sista juli och 

en sommar-höstdel från augusti till mitten av oktober. Vinterprogrammet delas upp i en 

höst-vinterdel från mitten av oktober till sista januari och en vinter-vårdel från februari till 

påsk.  

Onsdagsturer 

Som vanligt ska vi erbjuda vandringar, bowling och kulturbesök varje onsdag under 

vintern. På sommaren gör vi cykelturer på onsdagarna, ofta med möjlighet till bad.  

Årsmöte och middagsträffar 

Årsmöte hålls i februari om smittläget tillåter. En gång på våren och en gång på senhösten 

träffas vi för en gemensam lunch eller middag. 

Sommarutflykt  

I mitten eller slutet av sommaren åker vi iväg på gemensam utflykt till något trevligt ställe.  
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Resor 

Sjuhäradsleden                                                                                                                    

Med start i Borås gör vi en rundtur i Sjuhäradsbygden. I början av juni är det dags för tre 

dagar på den vackra cykelleden. Reseföretaget Outdoor Support arrangerar en paketresa 

med boende, måltider och väsktransport. 

Norra Öland                                                                                                                                    

I Byxelkrok, på Solö Wärdshus, bor en grupp pinglor några dagar i början av juli. Därifrån 

gör vi dagsutflykter på cykel och har det bra på soliga norra Öland. 

Polen                                                                                                                

Förhoppningsvis kan Pinglorna i början av september ordna en gruppresa med färja från 

Nynäshamn till Gdynia. Tricity, dvs området Gdansk-Sopot-Gdynia i norra Polen, består 

av två Hansastäder och en lång sandstrand. Tanken är att de som vill ska kunna ta med sig 

sin egen cykel.  

Turledare 

På höstkanten anordnas en lunchträff för turledarna för att diskutera gemensamma frågor. 

Under året ska aktiva cykeltursledare erbjudas reflexvästar. Medlemmar ska uppmanas att 

pröva på som ledare eller backup (sisteman/extra ledare vid behov).   

Kommunikation 

Information till medlemmarna                                                                                               

Fyra stycken program för årets aktiviteter ska sammanställas och distribueras med e-post. 

Medlemsbrev skickas ut i slutet av varje månad. På Facebook har Pinglorna en sluten 

grupp där alla medlemmar (men inga andra) lägger ut foton och text från turer och en del 

annat. Ungefär hälften av medlemmarna är med i gruppen där.  

Information till allmänheten                                                                                         

Affischering och annonsering av turer i lokalpressen och i DN:s kalendarium anpassas till 

gällande restriktioner. 

 

 

 

  


