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Hej! 

Jag vill bara påminna om att alla våra inomhusaktiviteter är inställda under 
april. Det är viktigt att vi lever upp till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att vi äldre ska undvika att träffa andra människor. 
Detta både för vår egen skull och för att vi inte ska riskera att föra smittan 
vidare. Däremot ska vi ju vara utomhus och kan där träffa våra vänner. Hur 
det förhåller sig med våra utomhusaktiviteter som promenader, boule och 
golf vet jag i skrivande stund inte, men har bett dem som är ansvariga att 
lägga ut ett meddelande på hemsidan om de äger rum. 

SPF Seniorerna Baltzar har ingen organiserad aktivitet att hjälpa till när en 
medlem inte kan handla eller har behov av kontakt på annat sätt. Men för 
den, som saknar kontakter i Motala kommer vi självklart försöka att förmedla 
behovet av hjälp till någon, som kan bistå med detta. Har t ex sett att Motala 
Kyrka både erbjuder samtal och praktisk hjälp. Om man är datakunnig / kan 
få hjälp  så kan man handla on-line på bl a Ica Maxi. De plockar ihop varorna 
för 19kr/gång om man hämtar upp dem själv eller 99kr/gång om de ska 
köras hem. Säkert finns det fler möjligheter. Hör gärna av er med tips, så kan 
jag se till att de kommer ut på hemsidan. 

Vill också varna för att det ,som alltid, finns bedragare, som försöker 
använda nätet för att lura ”oss gamla”.  Vår kassör har fått ett  välformulerat 
mail ”från mig” att betala för varor som jag skulle ha beställt. Självklart 
polisanmäler vi. 

Önskar alla en härlig vår och hoppas att ni får vara friska. Vi använder 
kraften nu att förbereda oss för bra verksamhet under hösten. 

 

Monika Torstensson 

Ordförande SPF Seniorerna Baltzar 

 


