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Årsmöte per capsulam 
Kallelsen skickades till er via e-post eller vanlig post i slutet av mars. Dagordningen för årsmötet och 
styrelsens/valberedningens förslag till beslut skickades via e-post eller post i mitten av april. I följebrevet 
ombads ni rösta och skicka ert svar senast den 28 maj. 
 

Socialt  
SPF Seniorernas Folkhälsovecka 17 - 21 maj 
Under veckan kommer SPF centralt att erbjuda digitala aktiviteter dagligen från måndag till fredag. Det blir 
föreläsningar, yogapass och musikquiz mm, Dessutom utmanar förbundet centralt alla medlemmar att vara 
med i förbundets stegutmaning. Alla som deltar i den har chans att vinna fina priser. Mer information om 
folkhälsoveckan finns att läsa på SPF:s hemsida: https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/folkhalsovecka/ 
 
Det har kommit nya uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som innebär ett lite friare liv tre 
veckor efter den första vaccindosen. Dock ska man fortfarande undvika trängsel. Det är fortsatt max åtta 
personer som gäller för allmänna sammankomster. Det är viktigt att se till att ta den andra dosen vaccin.   
 

Film på Aftonstjärnan 

Göteborgsdistriktet bjuder den 8 juni in nya och gamla medlemmar till den hyllade filmen ”Min pappa 
Marianne” med Rolf Lassgård på Aftonstjärnan. Pandemilagen gäller, dvs att på offentlig / publik plats får 
man samlas maximalt 8 personer i en grupp. Detta gäller såväl inomhus, dvs en lokal man hyr in sig i, och 

utomhus såsom en park eller friluftsområde. Mer information kommer. 
 

Resor  
Resan till Bjärehalvön 
På grund av att Coronan inte har minskat i samhället måste vi följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att inte vara i stora grupper. Vi som fått vårt vaccin mot Corona kan träffas i små 
grupper men ej i en buss. Vi måste därför avbeställa vår resa. Något nytt datum har vi inte nu. 
 
Resan till Rhendalen 
Resan i september med Anders Lien till Rhendalen den 14 september har vi inte avbeställt. Vi vet inte vilka 
restriktioner som gäller till hösten. Får vi inte åka till Tyskland hoppas jag att vi kan åka till Bjärehalvön 
istället.  
Frågor angående resor kontakta Barbro Engbom. Tel: 0708 487410 Mail: b.engbom@gmail.com 
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Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
 
På grund av Coronarestriktionerna är tyvärr alla aktiviteter i Linje 9s regi inställda 
också under maj månad utom möjligen vårpromenaden den 25 maj. Styrelsen följer 
utvecklingen och är beredd på att göra nya anpassningar framöver. 
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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. Teatern återkommer med besked så snart som möjligt. Följ gärna utvecklingen på Stadsteaterns 
hemsida: stadsteatern.goteborg.se. Med vänlig hälsning. Ulla Nelson  
 

 

Hjärtliga hälsningar Styrelsen  

genom Arne Person 
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