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Glad Påsk 

 

 

Månadsbrev april 2021 
 

 

April nu har vaccineringen kommit i gång i Fas 2. En del har fått vaccin och andra 
har fått tider för vaccin. Dödligen har gått ner bland de äldre. Så vi kan se ljusare på 
framtiden. Vi hoppas att vi kan hålla vårt årsmöte utomhus på Garvaregården den 
10 maj. Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv till den 3 maj. Vi 
återkommer om det blir någon ändring. 

 

 

 

Vad är på gång i vår 

Stavgång pågår varje måndag klockan 10.00 för information kontakta Gunilla 
Wennerholm 073 0259387 

Årsmötet har vi valt att flytta fram till den 10 maj. Mötet hålls utomhus på 
Garvaregården. Vi kommer att skicka ut årsmöteshandlingar via mejl och till de som 
inte har mejladress via post cirka 6 veckor innan. 

Folkhälsovecka kommer äga 17/5–21/5. Förbundet, distriktet och lokala föreningar 
samarbetar om programmet. Förbundet kommer att ordna digitala föreläsningar. 
SPF Seniorerna Trosa kommer att ordna utomhusaktiviteter. Vi är en grupp som 
planerar veckan, som kommer att innehålla en vandring, tipspromenader, 
gymnastik, fika mm. Alla pensionärer i Trosa är välkomna. Exakt program kommer 
senare kan ses på hemsidan och annons i ÖSP 

 
 

 

 

 

 

Kommande aktiviteter Sörmlandsdistriktet  

Inbjudningar har kommit från distriktet till följande 

DM i Boule 7 juni i Hälleforsnäs ansvarig: Jan Wiklund 
DM golf 6 juli Båsenberga 
FM i golf 19–20 augusti Nacka/Ingarö ansvarig: Mille Jeltin 
DM i bridge 22 september Eskilstuna ansvarig: Ingvar Malm 
DM Hjärnkoll 15 september Katrineholm 
FM Hjärnkoll 14 oktober Stockholm kontakt: Ulla Kronnäs  

Läs mer på Sörmlandsdistriket.se eller ta kontakt med respektive ansvarig 

 

Påverkansarbete är en stor del av SPF Seniorernas verksamhet. 

Boende är en viktig fråga som distriktet och föreningar kommer att arbeta med de 
närmaste åren. Det ska bildas en grupp som bevakar området och hjälper till att driva 
olika frågor lokalt/regionalt. Sammankallande är Håkan Jormelius. Vi behöver en 
person som intresserad av boendefrågor som representerar Trosa. Mejla mig om du 
är intresserad. 

http://gantrack3.com/t/v/4_MDQ3MzEzOTU1NzI=/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/sormland/


Nästa RPR-möte kommer att äga rum som Zoommöte den 5 maj. Mötet ska handla 
om trygg och säker hemgång dvs övergången från sjukhus till kommunens vård och 
omsorg. Kontakta mig Ulla Kronnäs om ni har synpunkter så tar jag med mig det. 

Representant i KPR är Irene Bergman 076–8664863. KPR har inte haft något möte 
det senaste året på grund av Corona. Irene har trots det haft kontakt med politiker i 
rådet. 

 
Kontakt med SPF seniorerna  
Vi bemannar inte kontoret nu så det bästa är om du vill ha kontakt med oss att 
mejla spfseniorerna.trosa@gmail.com så svarar vi dig.  

För att hålla kontakt med SPF 
Ladda ned SPF- appen gratis i App Store (för iOS) eller Google Play (för 
Android). Använder du webbläsare (Chrome, Edge, Safari) så klicka på SPF Trosa 
Hemsida. Vi finns också på Facebook SPF Seniorerna Trosa. 

Mejladress om du ändrar mejladress eller hör någon som inte fått månadsbrevet 
meddela det till Bengt Larsson boltfk@gmail.com. Kolla om det inte har hamnat i 
skräpposten. 

Medlemsförmåner 
Sörmlandsdistriktet och Trosa Seniorerna Trosa har förhandlat fram rabatter för våra 
medlemmar. Medlemsförmåner se information på SPF Seniorerna Trosas hemsida 

Pensionärsalliansen 
Caféverksamheten i Pensionärernas Hus är inställd enlig FHM´s rekommendationer. 

 
Hälsningar Ulla Kronnäs 
Ordförande SPF Seniorerna Trosa  

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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