
 

 

 

Månadens brev – april 2020 

I dessa tider när vi är mer eller mindre isolerade från varandra och alla aktiviteter och 
möten är inställda på oviss framtid p.g.a Corona-viruset, fortsätter vi ändå att skicka 
månadsbrev. Det är en lite kortare variant med lite information. Vi fortsätter att följa 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SPF Seniorerna centralt. 

Vi passar på att lyfta fram några saker: 

1. Du som har betalat in pengar till någon aktivitet och vill ha pengarna tillbaka 
måste meddela vår kassör (bertil@neidenmark.se) antingen ett kontonummer 
eller ett swish-nummer så betalar han tillbaka summan. 

 

2. När du ska betala din medlemsavgift varje år är det viktigt att du kontrollerar 
bankgironumret så att du betalar till rätt ställe. Det är alltså inte vårt vanliga 
bankgiro för aktiviteter utan till ett bankgironummer som tillhör förbundet – 
nämligen bg 505-1743. 
 

3. Vi har ingen aning om hur framtiden ser ut och hur isolerade vi kan känna oss 
framöver men vi påminner dig om att om du känner dig ensam – ring oss så ska 
vi ordna så någon ringer till dig och har kontakt utifrån hur du önskar. Det är 
viktigt att vi har det så bra som möjligt utifrån rådande förutsättningar. 

Vad har hänt under mars: 
Årets tredje månadsmöte som ägde rum den 12 mars, besöktes av en liten nätt skara, 
p.g.a Coronaviruset. Endast 37 medlemmar kom. Vi bjöds på vacker sång och musik av 
Caroline Langenheim, som även gav oss musikaliska nedslag i litteraturhistorien. 
”Hjärnkoll omgång 2 ställdes in. 

Hur går vi vidare:  
Vi tänker oss att än så länge har vi kvar planeringen med sommarpromenader på 
Öster Mälarstrand. Vi har sannolikt kvar Hamrelunken men kanske utan studiebesök. 
Vi återkommer med Boulespel tills vi vet hur infektionsläget ser ut då. Samma sak 
gäller sommaravslutningen. 

Gå gärna in på vår Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre 
 

Styrelsen 
genom Gunnel Jonsson 
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