
 

 

Hej seniorvänner 
Solen skiner och våren är här och snart är det försommar och naturen vaknar då 
upp i all sin grönska. Även hos människor finns det förväntningar om härliga dagar 
och kvällar tillsammans med goda vänner. Men så kom Corona pandemin och satte 
käppar i hjulen för oss. Alla skall undvika sociala kontakter och 70+ skall helst inte gå 
ut. 

Jag tycker det är skönt att inte bo i en storstad nu utan i en mindre stad som 
Ulricehamn där man kan gå ut på en promenad på lugna gator eller på Lassalyckan 
utan att öka risken för att bli smittad. 

SPF följer självklar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det innebär att vi 
ställer in alla aktiviteter till vidare. Sannolikt kommer vi inte kunna starta upp 
verksamheten förrän efter sommaren. Kalmarresan 13-14 maj flyttas till hösten och 
vår vårfest, där alla funktionärer är inbjudna till, kommer vi att genomföra i höst 
som en räkafton eller liknande. Alla funktionärer får då en ny inbjudan. Vi kommer 
att hålla Er uppdaterade via hemsida och UT när verksamheter kan komma igång 
igen efter pandemin. 

Dock måste jag säga att våra problem och uppoffringar är små jämfört med vad som 
drabbar alla våra hårt arbetande småföretagare som butiker, hotell, caféer 
restauranger m.m. Många har fått närapå tvärstopp i kundtillströmningen. Därför är 
det viktigt att vi nu och efter pandemin gör vad vi kan för att gynna de lokala 
näringsidkarna. För en livaktig stad med många butiker och näringsställen gynnar 
oss seniorer som gärna vill kunna uträtta sina ärenden lokalt. 

Vi har en del medlemmar som ännu inte har förnyat sitt medlemskap. 
Medlemskapet kan vara extra viktigt nu när staten plötslig måste, på grund av 
Corona pandemin, hårdprioritera vad pengarna skall går till. Ju fler vi är som står 
bakom SPF och PRO gör att seniorernas intressen väger tyngre. Utöver detta finns 
det även en mängd medlemsförmåner och en proffsig medlemstidning. 

Om ni mot förmodan inte vill vara kvar som medlem så är vi tacksamma om ni vill 
maila mig roy.olausson48@gmail.com och meddela detta. 

Vi får trösta oss över att ”efter regn kommer solsken” och det kommer det även att 
göra denna gång. 

Till sist vill jag önska Er alla en riktig härlig vår och sommar/ Roy Olausson-
ordförande. 


