
Hej alla medlemmar! 

Jag hoppas att ni alla är rädda om er, tålmodiga och håller er för er själva. 

Eftersom vi har en hund som måste rastas är vi ofta ute och går på Öster 

Mälarstrand. Vi är förvånade över hur många det är som sitter tätt tillsammans på 

restaurangerna, visserligen utomhus men ändå. Nu vet ju inte vi om de faktiskt bor i 

samma lägenhet eller villa och umgås på samma sätt ändå hela dagarna så vi ska 

inte vara för anklagande.  

Vi handlar vår mat på nätet eller får hjälp av sönerna men ibland händer det att vi 

måste handla något så vi måste in i en affär (garn, dammsugare och målarfärg till 

ex). Jag upplever att de allra flesta tar ett stort ansvar för att hålla avståndet och om 

man är på väg att mötas i en trång gång så visar alla att de viker undan.  

Så vad vill jag säga med detta? Jo, det är umgänge och mat som lockar mest till att 

bryta mot regler och jag tror inte att det är någon i vår fina förening som sitter tätt 

tillsammans, eller hur? 

Jag vill av hela mitt hjärta att vi ska hålla oss friska så vi kan träffas i höst som 

vanligt. 

 

Hur ska vi göra med återstående aktiviteter i vårens program? 

Vi har resonerat om Boulen och inser att det finns en smittorisk – vi delar på samma 

klot och måste alltså ha möjlighet att tvätta händer mellan spelarna vilket blir svårt. 

Vill inte ta några risker - så vi ställer in tills vidare. Vi skickar ett meddelande om det 

blir ändringar så vi kan träffas. 

Hamrelunken ställs in. 

Sommarpromenaderna skulle kunna äga rum. MEN…. Det förutsätter att vi inte går i 

stor grupp utan håller avstånd och att vi inte har fika gemensamt om vi är många 

utan att man i så fall kan komma överens i smågrupper om att gå iväg och fika på 

någon gräsplan. Personligen tror jag att det är just det som får oss att vilja gå 

sommarpromenader – att vi får träffas, prata och fika tillsammans. Mitt förslag blir att 

vi som känner för en promenad kan gå till Lasse Färnlöfs plats på torsdagar kl 13.30 

från den 11 juni och bestämma en promenadväg som vi går på avstånd. Vi får väl ha 

en liten utvärdering om hur det fungerar. 

 

Vad tror vi då om höstens program?  

Programgruppen har arbetat flitigt så ett program finns framtaget. Vi kommer fortsatt 

att följa alla regler som finns. Får vi inte träffas ställer vi in men vi försöker se positivt 

på situationen och tänker att kan vi inte starta i augusti kanske det blir i oktober eller 

november. 

Vi kommer inte att skicka ut programmet till midsommar som vi brukar utan vi väntar 

så länge det går eftersom vi hoppas att hösten ska bli som vanligt.  

Vi har som styrelse försökt hitta er som bor ensamma, ringt och frågat hur det går 

och om ni har någon som hjälper er. Vi ska hjälpa varann och vi har personer i 



föreningen som gärna ställer upp som samtalspartner och att försöka hitta lösningar 

på problem. Dra er inte för att höra av er om ni tycker att tiden går sakta och ni har 

tråkigt – jag ska leta på någon som ringer upp. Kvinna eller man – välj själva. Ni har 

mitt telefonnummer och e-adress längst ned. 

 

Till sist… 

Vi har en kris i världen med ett virus som tränger sig in bland oss människor men det 

kommer att gå över – det vet vi. 

Jag är så tacksam att vi bor i Sverige där vi får visa att vi kan ta ansvar över vår 

situation och att ha friheten att gå vart jag vill, när jag vill. Även om jag inte gillar 

situationen att inte få umgås med barn, barnbarn, vänner och er kära medlemmar så 

vet jag att det finns de som har det värre – mycket värre. De som är drabbade av 

sjukdomen är ett exempel. De som bor i länder och inte får den hjälp med matinköp 

som vi har eftersom de kanske inte ens har mat där de bor. De har ingen IVA vård 

när de drabbas av Covid 19 – och de drabbas de också, precis som vi.  

Det är ensamt och tråkigt och jag och min man får hitta på att göra saker vi inte 

brukar. Det blir mycket TV tittande, åka runt i staden och se om vi kan hitta bra 

bänkar och bord att fika vid, vi virkar, snickrar, läser och bakar. När vädret tillåter kan 

det hända att vi ses i någons trädgård eller på en rastplats och fikar, med avstånd 

förstås.  

Vi har upptäckt att det är små saker som kan glädja. Att ringa till grannen som 

arbetar hemifrån – ensam hela dagarna och säga att det finns kaffe och nybakad 

kaka kl 14.30 på innergården glädjer mer än den som blir bjuden – vi tycker också 

det är kul med en pratstund på avstånd. 

Ett annat fenomen har uppstått i vår lilla familj och som jag uppfattat drabbat flera av 

oss. Vi gör inte det vi egentligen skulle ha tid att göra. Vi städar mindre, disken blir 

kvar på diskbänken lite länge än den brukar. Jag glömmer nästan bort att jag måste 

skicka kallelse till styrelsemöte, jo, vi har styrelsemöten – digitalt. Jag skulle ju kunna 

passa på att rensa och städa upp på hemsidan, i min mailbox och bland andra 

dokument som har tendens att lagra sig. Blir det av tror ni? Svaret är enkelt – nej! 

Som tur är har jag inte slutat duscha och borsta tänderna för då ville väl ingen träffa 

mig ens på avstånd.  

Som avslutning på denna extra hälsning vill jag säga en sak.  

Det ska bli så gott att få krama om er när detta är över så var försiktiga med all annan 

mänsklig kontakt till dess. 

 

 

 

Ulla Elfvendahl, ordförande SPF Seniorerna Hamre 

Mobil:  070 497 78 26 

E-post:  ulla@elfvendahl.se 


