
En hälsning från styrelsen! 
 
När vi skrev vår sommarhälsning till er hade vi sett fram emot att få återkomma med positivt 
besked inför höstens verksamhet. Programpunkter till våra medlemsträffar var klara utifrån 
ett sådant scenario. Men tyvärr blev det inte som vi hoppats på när höstens 
rekommendationer från SPF Seniorerna centralt skickades ut till alla SPF föreningar. Utifrån 
dessa rekommendationer har vi därför beslutat att ställa in även höstens medlemsträffar 
och istället påbörja arbetet inför en förhoppningsvis ljusare vår 2021. 
 
 
Rekommendationer till SPF Seniorernas föreningar och distrikt om möten hösten 2020 
För att undvika att bli smittad uppmanar vi föreningar och distrikt att fortsätta att begränsa sina fysiska möten 
under hösten 2020. Det är viktigt att vi som organisation fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Det innebär bland annat att vi fortsätter hålla ett fysiskt avstånd till andra människor som 
vi inte träffar regelbundet. Detta blir viktigare ju äldre vi är och är särskilt viktigt inomhus. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi inte träffas närmare än en armlängds avstånd, vilket gäller både 
utomhus och inomhus. 
Att träffas utomhus på en armlängds avstånd innebär enligt Folkhälsomyndigheten en låg risk för 
smittspridning. Droppsmitta överförs vid nära kontakter mellan människor och risken ökar vid vistelse inomhus 
i slutna rum. Vi rekommenderar därför föreningarna att genomföra fysiska möten utomhus  
 
 
För att om möjligt ändå kunna ge er någon form av stimulans medan vi väntar ut denna 
pandemi försöker vi genomföra några studiecirklar under hösten där antalet deltagare går 
att minimera och lokalerna är ändamålsenliga enligt de avståndsrekommendationer vi fått. 
Vi planerar också för en promenadverksamhet för er som vill gå sakta. 
 
 
Du som är intresserad av att deltaga i cirkel eller promenader anmäl dig till respektive ledare 
så fort som möjligt så vi kan komma igång (se sist i informationen) 
 
 
Styrelsens arbete i höst kommer i första hand att fokuseras på rekrytering till valberedning 
samt nya styrelsemedlemmar då vi är många vars mandat avslutas till årsmötet 2021. Då 
flera av oss inte heller har möjlighet att påbörja en ny mandatperiod, om årsmötet skulle 
önska detta, sätter vi vår tillit till att andra villiga aspiranter finns bland våra medlemmar. 
Denna fantastiska föreningen måste ju kunna fortsätta sin verksamhet många, många år till. 
Så du som känner dig manad för styrelsejobb eller valberedning, hör av dig redan nu till oss. 
Du behövs! 
 
Varma hälsningar från styrelsen! 
Synnöve Dellqvist e.u 
 
 
Styrelsen 
Torbjörn Lindkvist (ordf.), Hans Danielsson (vice ordf.), Karin Burman (kassör) 
Synnöve Dellqvist (sekreterare) Gunilla Nutti (ledamot), Ulla-Britt Berggren (ledamot),  
Margareta Karlsson (ledamot), Roland Öberg (ledamot), Lars Jonsson (ledamot) 



 
 
Studiecirklar och promenadgrupper hösten 2020 
 
Promenader för dig som vill gå sakta  
Anmälan till: Ulla-Britt Berggren, tel. 070-59153 46 
Ta med dig stavar och/eller rullator. 
 
 
Studiecirklar hösten 2020 
 
Linedance  Start: 22 sept. kl.10.00-12.00  Ledare: Deltagarna 
  Samma lokal som tidigare  själva  

Anmälan till Gun-Marie (Medborgarskolan) Kerstin Rosenlund 
Tel.0911-10560  ansvarig närvarolistan 

 
 
 
Meditativ Stol-Yoga Startdatum tisdag 15 sept. kl. 13.00 -14.30 Ledare: Gunilla Nutti  
(yoga o meditation) Lokal: Medborgarskolan   Tel. 070-636 65 51 

Anmälan till Gunilla 
 
   
Passion för livet Startdatum och lokal meddelas senare Ledare: Lena Esbjörnsson 

Anmälan till Lena eller Sara   Tel. 073-091 11 52 
     Sara Dahlberg  

    Tel.070-288 03 92 
 

 
SPF Häggens kör Startdatum onsdag 14 okt. kl. 15.30-17.00  Ledare:  

Lokal: Kyrkcenter   Gull-Britt Mårtensson 
Anmälan till Gull-Britt   076-1911407   

 
 
 
 
Inte ensam  Startdatum och lokal meddelas senare  Ledare: Gunilla Nutti 
  Anmälan till Gunilla  Tel. 070-636 65 51 

via telefon eller  gunilla.nutti@gmail.com Inga-Britt Tjäder 
   
 
 
 
Gigong  Grupp 1 start måndag 5 okt. kl.10.00-11.00  Ledare: Mona 

Grupp 2 start måndag 5 okt. kl.11.30 -12.30  Mona Lindblom 
  Anmälan till Mona  telefon: 070-646 95 50
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