
       
 

Mariefred-Åker 
   

Till alla SPF-are i Mariefred och i Åker 

Längtan till Våren 

Visst är det så att nu längtar vi efter sol och värme och att få 
njuta av alla vårblommor. Ett riktigt tecken på vårens ankomst 
brukar vara sopningen som medför att vår stad blir vackrare. 
Under hösten 2020 och våren 2021 försökte vi att få våra 
medlemmar engagerade i frågan om hur vi gemensamt skulle 
kunna bidra till en försköning av Marifred. Tyvärr så blev 
responsen inte vad vi hade hoppats på. Men skam den som ger 
sig. Jag läste i Strängnäs Tidningen att man i Åker tillsatt en 
liten grupp som skall arbeta med att göra Åker trevligare. En 
liknande tanker tänker jag framföra till kommunen så att även vi 
kan arbete för Mariefreds försköning. 

Väntan till Sprutan 

Jag trodde aldrig att jag skulle längta efter att få vaccinsprutan 
men nu så har jag blivit vaccinerad med den första. Jag vet att 
flera av er har fått både första och andra sprutan och att många 
fortfarande längtar efter den första. Nu gäller det att hålla ut så 
att vi successivt kan uppnå flockimmunitet och kunna börja 
umgås under normala förhållanden, 

Längtan till Möten och Gemenskap 

Vi i styrelsen påbörjat en planering av verksamheten. Vi 
planerat att anordna en tipspromenad i april som vi gjorde i 



mars med gott resultat. Om det blir lyckat kan vi tänka oss att 
även genomföra en promenad i maj. Vi hoppas att kunna öppna 
ett Sommarkafé på Biohusets gård som vi gjorde förra 
sommaren. Om flockimmuniteten kommer att fungera som 
planerat så kommer vi att anordna medlemsmöte i 
Församlingshemmet som vi brukar göra med kaffe, 
underhållning och lotteri. 

Jag ser fram emot att få träffa er igen. Jag vet att vi inom SPF 
verkligen bryr oss om varandra och låt oss fortsätta att göra det 

GLAD PÅSK ! 

 Mariefred den 30mars 2021 

 Styrelsen genom   

Bo Månsson  

  

 

 

 


