
En vinterhälsning från SPF seniorerna Nolaskogs 

 

 

Nu har vi lämnat 2020 bakom oss. Ett år som varit annorlunda för oss alla! Ett år som fört med sig förändringar och 

anpassningar som vi egentligen inte skulle vilja vara med om. Vi har tvingats till omfattande begränsningar av olika 

slag, både privat och i vår föreningsverksamhet. 

Inom SPF seniorerna Nolaskogs verksamhet har träffarna, i stort sett, uteblivit.  

Några utomhusaktiviteter hann vi med under hösten, bland annat stavgång, skogsvandring i Kunnodalen och 

höstträffen på Kanotcentralen samt tjejträff på Beatrice.  

Därefter har vi tvingats anpassa verksamheten och boka av alla planerade aktiviteter, utifrån de föreskrifter som 

givits centralt. Det känns tungt, för vår verksamhet bygger på sociala träffar. 

Vi i styrelsen sitter i startgroparna och fortsätter vår planering, av främst uteaktiviteter, så att vi kan gå igång så snart 

myndigheterna tillåter.  

Tyvärr så fortsätter smittspridningen, vilket oroar. Vår förhoppning står nu till vaccinationen. Det finns en fastställd 

prioriteringsordning och vi finns ju högt upp på listan. Det är viktigt att vi tar emot erbjudandet om vaccination så att 

vi så snart som möjligt kan återgå till mera normala förhållanden. 

Den här tiden på året brukar det vara dags att betala medlemsavgiften. Som medlem kanske du upplever att du inte 

får något för den. Men via ditt medlemskap kan man centralt sätta tryck på politiker i regering och riksdag, regioner 

och kommuner så att äldres vård och omsorg inte ska glömmas bort. Du får även tillgång till ett antal förmånliga 

erbjudanden, till exempel, försäkringar, hjälp med juridik, elavtal, mm. (Läs mera vad som ingår på vår hemsida 

www.spfseniorerna.se ) 

Lokalt har SPF seniorerna Nolaskogs förhandlat fram rabatter på ett 15-tal lokala butiker.  

(Se hemsidan) 

Vi hoppas att du finner värde i att betala din medlemsavgift så att du kan behålla den försäkring som medföljer 

medlemskapet, samt nyttja erbjudna rabatter både centralt och lokalt, i väntan på att vi kan träffas igen. Inom 

styrelsen ska vi göra vad vi kan, för att så snabbt som möjligt erbjuda träffar och trevligheter utifrån 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter.  

Kom ihåg att vänliga handlingar hjälper oss behålla en positiv känsla. Hör av dig till en vän, ta en promenad när solen 

tittar fram. 

 

Varma hälsningar från styrelsen som hoppas att vi tillsammans kan fortsätta i SPF seniorerna Nolaskogs. 

http://www.spfseniorerna.se/

