
  

 
 
En sommarhälsning till alla medlemmar 
Vi skriver till dig som medlem i SPF Seniorerna Åkerbäret nu inför sommaren. Mycket är annorlunda 
för oss som är 70+ denna sommar, men det gäller att ”hålla i och hålla ut”. Det kommer bättre tider. 
 
När Folkhälsomyndigheten nyligen kom med nya restriktioner hoppades många av oss på lättnader i 
restriktionerna. Det blev inga lättnader utan istället förtydligades att ålder är en riskfaktor i sig även 
för den som inte har andra bakomliggande sjukdomar och att vi skall fortsätta hålla oss distanserade. 
Det förtydligades dock att vi kan träffa vänner, våra barn och barnbarn utomhus men med distans. Vi 
skall inte kramas utan hålla avstånd. Frisk luft och motion är viktigt för välbefinnandet, inte minst för 
oss äldre. Smittrisken är liten utomhus. Det är något att glädjas åt. 
 
Vi har ett ansvar att vara solidariska och ta vår del av ansvaret för att minska risken för smittspridning 
bland andra – unga som gamla. Vårt agerande har betydelse för både våra egna och andras 
möjligheter till vård i rätt tid med rätt insatser och för att vårdpersonalen inte skall bli överbelastade.  
 
Det är verkligen trist att tvingas ställa in eller skjuta upp våra aktiviteter - som ju är grunden i vår 
verksamhet. Medlemsmöten, pubaftnar, lunchträffar, motion, resor och studiebesök mm som inte 
blir av i nuläget. Vänner i föreningen man inte kan träffa på ett tag. Vi vill att ni skall veta att vi i 
styrelsen arbetar för att kunna erbjuda många trevliga aktiviteter när vi åter kan träffas. Vi längtar 
alla till dess. 
 
Styrelsen och vår kanslist Angela arbetar hårt för att kunna starta våra aktiviteter igen när pandemin 
är över. Vi har skrivit brev till kommunen, förbundet, hyresvärden med flera. Vi söker bidrag från 
stiftelser mm. Vi kan berätta att våra ansträngningar gett resultat. Bland annat har vi fått ett 
välkommet bidrag från Luleå Energi på 50 000 kronor till vår verksamhet. Vi har även fått bidrag från 
våra medlemmar med 12 550 kronor och 3 000 kronor från musikgruppen Rubus. Men vi ger inte 
upp. Mer pengar behövs och vi är beredda att starta upp vår verksamhet så fort det är möjligt.  
 
Vi vet att vi alla har ett uppdämt behov av att träffa andra och att få göra saker tillsammans. Det är 
viktigt för oss i styrelsen att rädda vår ekonomi för att kunna erbjuda er nya och intressanta 
aktiviteter. Styrelsen arbetar intensivt med kostnadsbesparingar, söker bidrag, förhandlar om sänkt 
hyra mm.  
 
Vi vill också ge tips till er. 

• SPF Åkerbäret har en egen facebooksida som ni hittar om ni söker på facebook på SPF 
Seniorerna Åkerbäret Luleå. 

• SPF Seniorerna har också en egen facebooksida som bara heter SPF Seniorerna 



• På SPF Åkerbärets hemsida hittar ni också mycket information och där kommer vi att lägga 
upp nyheter så fort vi har några, så följ med där. 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/Norrbotten/foreningslista/spf-seniorerna-akerbaret-
lulea/ 

• Även förbundet SPF Seniorerna har en hemsida där man kan hitta mycket information 
https://www.spfseniorerna.se/ Vi vill särskilt lyfta fram den information som finns om corona 
på följande länk https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/information-corona/  
Här hittar du även länkar till facebookskola, digitala verktyg, kulturarrangemang mm om du 
klickar på de olika länkarna. 

 
Detta är en tid att vara solidariska med varandra och sträcka ut en hjälpande hand. Kom bara ihåg att 

inte utsätta er själva eller andra för onödig risk.  

Även om ni inte kan mötas i vår förening kan ni ringa till varandra för att minska känslan av isolering. 

Speciellt bör ni tänka på om det är någon medlem som saknar anhöriga och kan känna sig extra 

ensam. 

Vi önskar er alla en fin sommar! Var rädd om er. Var uthållig och ställ upp för varandra.  

Vi ser fram mot att se er på våra aktiviteter igen när denna situation förändras! 

Styrelsen för SPF Seniorerna Åkerbäret 
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