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Sommaren har gått fort nu är vi snart i september den första höstmånaden. Vi 
får hoppas att vi får en varm och härlig höst så vi kan vara mycket utomhus. I 
september kommer vi ordna aktiviter utomhus. Första månadsmötet på länge 
hålls i i september utomhus. 

Convid 19 

Rekommendationer från förbundet. SPF Seniorerna har haft kontakt med 
regeringen och Folkhälsomyndigheten och utifrån det har förbundet tagit fram 
riktlinjer för hösten. Föreningar uppmanas att begräna fysiska möten under hösten. 
FHM rekommenderar att vi fortsätter hålla en armslängds avstånd till människor vi 
inte träffar regelbundet det gäller både utomhus och inomhus. Förbundet 
rekommenderar föreningarna att genomföra fysiska möten utomhus. Förbundet 
avråder helt från aktiviter som till exempel bridge, schack och andra kortspel då man 
sitter nära och rör vid samma saker.I slutet av september kommer FHM med nya 
rekommendationer som vi får hoppas blir mjukare. 

Månadsmöte 14 september 

Är du frisk, kry och inte visar några symptom på infektion är du varmt välkommen till 
SPF seniorernas månadsmöte den 14 september. Vi kommer att hålla till utomhus på 
Garvaregården i Trosa. Det gäller alltså att klä sig efter det väder som råder. 
Folkhälsomyndigheten anser att det föreligger en låg risk för smittspridning att träffas 
utomhus. Känner du dig trots allt orolig, ska du givetvis inte anmäla dig till mötet. 
Mötet börjar 13:00 och vi får tyvärr bara släppa in 50 personer. Av den anledningen 
behöver vi få in anmälningar om vem som tänker komma till mötet. Får vi in 
anmälningar över 50 personer, sätter vi upp dig på en reservlista. 
Anmäl dig senast 9 september till Barbro Nordlund 
e-post: barbro.nordlund@gmail.com, alternativ 070-6182959. 
För att slippa kontanthantering betalar du 50:- direkt till BG 5606-0163, märk 
betalningen med namn. OBS! Betala först när du fått bekräftelse från Barbro att du 
har fått en plats. 
Vi serverar kaffe, smörgås och en liten kaka, samt bjuder på trevlig underhållning 
med Ronny Sjödin. 

 OBS!Vi hanterar inga kontanter så om du vill köpa lotter går det endast med switch. 

  

  
  

  

Vandring måndagen den 31 aug. 

Vi ska gå till Kalkholmarna ute på Edanö den 31 aug. Vi träffas vid Edanöbron, på 
landsidan klockan 10.00. 
 Till Kalkholmarna fram och åter är det ca 5 km. Ett riktigt fint område där vi ska fika 



och det finns även möjligheter att bada. Lätt att gå, vi går Svartviksvägen och öster 
om vägen går en  vägslinga in som heter Svartviksudden, där fortsätter vi.. De sista 
ca 300 m är en stig och en spång över ett sankt område. Där stigen börjar är en skylt 
uppsatt med en karta och texten Kalkholmarna. 
Om man tycker det är långt att gå så är det cykelväg ända fram. Man kan också åka 
bil och det finns plats för tre bilar vid stigens början,. 
Frågor, ring Inger 070.-2383135. Vi ses den 31 aug. Glöm inte fika och badkläder. 

CAFÉVERKSAMHETEN   

Tisdagen 25 augusti öppnar caféet. Följande öppettider gäller tillsvidare tisdagar, 
onsdagar och torsdagar  11.00 – 15.00.  Inga smörgåsar kommer att serveras till att 
börja med. Alla deltar på egen risk och rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten gäller:Tvätta händerna, sprita händerna, håll avstånd och kom 
inte om du känner dig det minsta dålig. 

Välkommen 

Kontakt 

Om du vill prata eller behöver hjälp med något ring Irene Bergman väntjänsten SPF 
Seniorerna telefon: 076-8664863 eller Ulla Kronnäs ordförande SPF Seniorerna 
Trosa telefon: 0706252016. 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 

  

SIMNING 

Pensionärsalliansen har hyrt bassängerna på Safiren med start i september 
fr.o.m. tisdagen den 1/9 kl 09.30—11.00 samt fredagen den 4/9 kl 08.30--10.00.  

De som gått på simningen tidigare under våren fortsätter under hösten utan 
betalning.  Säsongen blev avkortad p.g.a Coronan. De som är nya får betala Sek 
250.- för en termin. Anmälan måste ske till Gerd 
Hellström, gerd_hellstrom@hotmail.com eller SMS tel. 0733841332 oavsett om du är 
ny eller varit med tidigare. 

VATTENGYMNASTIK 

Är du intresserad anmäl intresse till Gerd Hellström så får vi se om det blir några 
grupper, max 6 deltagare/grupp. Även här är de som gått tidigare under våren gratis 

Tips från Barbro Programkomitten: 

Bli mer digital 
När man ska minska sina sociala kontakter är det extra viktigt att kunna använda sig 
av olika internetverktyg för att kunna hålla kontakten med andra och sköta viktiga 
ärenden. 
Efter varje tips finns en s k adress som du skriver in i adressfältet (webbläsare): 

 I Seniorsurfarna på SVT Play drillas fyra kända svenskar i digitala färdigheter. 
Även om du inte vill bli mer digital så är det roligt att se deras problem och 
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diskussioner. 
https://www.svtplay.se/seniorsurfarna 

 I Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår 
svenska tv-historia. https://www.oppetarkiv.se/ 

 Om du är intresserad av djur och natur så kolla in 
sidan https://explore.org/livecams 

Det är en webbsida med lite drygt 90 webkameror som övervakar natur och 
djurliv i direktsändning. Sidan kan vara lite trög att öppna upp, men när du 
kommer in finns det massor att se. 

 Poddar är inspelade radioprogram som du kan lyssna på direkt via webben 
eller ladda hem och lyssna på när det passar dig. 
Lyssna på podcast: en introduktion 

https://teknifik.se/2018/06/lyssna-pa-podcast-basta-apparna/ 
 Seniorpodden är förbundets egen podd som tar upp ämnen som intresserar 

våra medlemmar. https://www.spfseniorerna.se/om-
forbundet/seniorpodden/ 

 Sveriges Radio har ett stort utbud av poddar inom alla möjliga områden som 
politik, djur och natur, vetenskap, dokumentärer, underhållning och mycket 
mer. https://sverigesradio.se/program 

 Korsord, suduko, quiz och pussel finns det mycket av helt gratis på webben. 
Skriv till exempel "korsord" i din webbläsare så får du förslag på sidor. Vissa 
kan du lösa direkt på skärmen och andra kan du skriva ut. 

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. 

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,  

 


