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Socialt  
Gratis influensavaccination från och med hösten 2020  
Regionfullmäktige har beslutat att influensavaccinationen är gratis för personer som fyllt 65 år, gravida och 
de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Beslutet gäller från och med influensasäsongen 2020 – 2021. 
Influensavaccineringen startade den 3 nov. 
 

Stavgång– i samarbete med SPF Älvsborg.  Stavgången i Linje 9s regi ställs in tills vidare. 

Kontaktperson: Mona Holmstrand, tel. 031-29 14 42  
eller 072-329 14 42, e-post mona.holmstrand@gmail.com  

LUNCHTEATERN – STADSTEATERN 

Teaterhuset (Stadsteatern) på Götaplatsen är som bekant stängt för ombyggnad och kommer att 
återinvigas hösten 2021. 
Biljettsläpp till vårens omgång av Dagens lunchteater är tyvärr uppskjuten tills vidare. I bästa fall kan 
föreställningarna komma igång efter påsk på den tillfälliga scenen i Norges Hus.  
Teatern återkommer med besked så snart som möjligt. Följ gärna utvecklingen på Stadsteaterns hemsida: 
stadsteatern.goteborg.se. Göteborgs Operan håller helt stängt t.o.m. den 28 februari; se hemsidan: 
sv.opera.se. Med vänlig hälsning. Ulla Nelson  
 

Resor  
Rolfs resebyrå kommer återigen att ordna en resa för oss till Bjärehalvön den 5 maj månad 2021. 
Anders Lien kommer också att ordna en resa till Rhen och Moseldalen den 14 september 2021. 
Naturligtvis beror det på vilka reserestriktioner som gäller om vi kan göra dessa resor. 
Frågor angående våra resor kontakta Barbro Engbom     (0708-487410  b.engbom@gmail.com ) 
 

Inbetalningsavi för årsavgiften  
Kommer att skickas ut från förbundet under februari 2021 
 

Hjärtliga hälsningar Styrelsen  

genom Arne Person 
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Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
 
God fortsättning på det nya året! 
 
Styrelsen har kommit fram till att vi får avvakta ett tag med att återuppta vår 
verksamhet. På grund av de senaste Coronarestriktionerna är tyvärr alla aktiviteter i 
Linje 9s regi inställda under januari och februari. Vad gäller månadsmötet i mars så 
ställs det in, men det kan, beroende på läget då, eventuellt ersättas med en 
månadspromenad. Årsmötet, som vi skulle haft i mars, flyttar vi preliminärt till 
samma dag som månadsmötet den 6 april. 
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