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Motala den 12 januari 2022 

 
Till alla Medlemmar 

Hej och God fortsättning på år 2022! 

Vi är sedan ett par veckor inne i ett nytt år, ett år som vi hoppades skulle bli olikt de 

senaste nästan två åren. Nu handlar det istället om nya restriktioner och begränsningar 

i vår rörelsefrihet. En del av dessa påverkar särskilt föreningen och vår 

mötesverksamhet. Månadsmöten, inkluderat årsmötet, räknar vi med kommer att dra 

mer än 50 personer, vilket betyder att vi kommer att kräva att ni visar covidpass. För er 

som inte har haft möjlighet att skaffa detta digitalt och fortfarande väntar på att det 

kommer med posten, så kommer vi på rekommendation av förbundet, att tills vidare 

acceptera de kort som fylldes i vid vaccinationstillfället. Smittläget gör det också 

svårare för oss att bedöma hur många som kommer på våra träffar, varför vi också vill 

ha anmälan till mötena. När det gäller mötet med polisen Pecka den 20.1 vill vi ha er 

anmälan senast den 17.1. Den görs till britt-marie.sahlen@boremail.com eller                  

073/377 04 70. Kom i god tid då vi räknar med att insläppet går lite långsammare. 

När det gäller aktiviteter med färre deltagare fortsätter de enligt ansvariga funktionärer 

enligt nedan: 

Bouleträffar fortsätter på onsdagar 

Bridgen har kommit igång med spel varje måndag 

Hjärnkoll ställer in måndagen den 24.1 

Promenaderna kommer igång i februari 

Lunchträffar och pubafton följer de restriktioner som respektive näringsställe är ålagt 

att efterleva. 

SÅ KLART ÄR NI SOM DELTAR VACCINERADE!  

Tänk också på att munskydd rekommenderas vid risk för trängsel och att det är viktigt 

att stanna hemma vid symptom. 

Jag tycker också att ni ska ta er en titt på SPF Seniorerna Baltzars hemsida. Där finns 

mycket information om det som händer och sker i föreningen, liksom information och 

länkar kring covid-19. Tack för det vår webbredaktör Robert Ekinge! 

Ha det gott! 

Monika Torstensson, ordförande 
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