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Plats för dig



Hej alla glada, goa
SPF:are!

Det var ett tag sedan vi hördes så det kan
vara dags nu. Förra gången vi skrev till Er
hade vi en förhoppning om att vi den här
gången skulle kunna erbjuda någon form av
aktivitet men tyvärr är läget inte sådan än.
Men jag lovar, så fort vi kan, kommer vi att
göra någonting för oss alla.
     
     
Hur har Ni haft det under det här året? Själv
tycker jag att det har varit jobbigt, man har
pendlat mellan att må något så när till att må
skit. Ändå har jag det bra, jag har man och
hund samt att vi bor jättebra, granne med
skogen. Vi har haft besök av både rådjur och
orrar så man sitter på första parkett.
     
     
Tur att vi inte visste i fjol vid den här tiden att

vi fortfarande ett år efter skulle leva i
ovisshet. Men på något sätt har det varit
lättare att klara isoleringen den här vintern än
vad det var förra gången.
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Förhoppningsvis går vi mot ljusare tider, då tänker jag på vaccinationen som har kommit igång
här i Berg. Förmodligen har Du redan blivit vaccinerad när Du får det här utskicket eller också
är det på gång. Jag har varit i kontakt med HC Svenstavik angående detta och hört mig för om
vad som kommer att ske. Tanken är att Mediacenter skall bli platsen för merparten av
vaccinationerna men även planer på att man ska kunna förlägga vissa delar ute i kommunen.
För dom som inte har möjlighet att själva ta sig till resp. plats finns det tankar för hur man
skall lösa detta. Ta chansen att vaccinera Dig, inte bara för Din egen skull, utan även med
tanke på andra.
     
På grund av pandemin har vi inte kunnat gratta alla våra medlemmar som fyllt jämt, därför vill
jag passa på och säga grattis till Er alla som fyllt år eller kommer att fylla.
     
För er som är intresserade av seniorboendet i Svenstavik kan jag meddela att det är meningen
att det sa bli en visning av platsen någon gång i vår.
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Vad har varit jobbigast för Dig/Er?
Någon hobby eller aktivitet som varit
rolig?
 
För mig har avsaknaden av den sociala
biten varit jobbigast. Jag tycker om att
läsa så det har blivit mycket av den
varan. Sedan tycker jag mycket om att
lösa korsord.
 
Hoppas att snart få träffa Er igen men tills
dess önskar jag Er en Glad Påsk.
 
Barbro Larsson
 
Kvarnsjö 2021-03-04
 
SPF Bergsbygden
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