
 

 

Hej! 

Nu har vi snart en sommar bakom oss. En sommar som på olika sätt påverkat vår 
vardag genom att vi hela tiden måste ta hänsyn till Corona pandemin. Jag hoppas 
dock att de flesta har hittat former för umgänge med kompisar och nära och kära, 
trots pandemin. 

När jag skrev det förra ordförandebrevet i mars, så fanns förhoppningen att 
Coronan skulle vara över nu inför hösten och vår verksamhet skulle rulla på som 
planerat. Men nu vet vi mer. Trots att smittrycket har minskat så ligger, enligt 
Folkhälsomyndigheten, de flesta begränsningar i fysiska kontakter och folksamlingar 
kvar under hösten. Innomhusaktiviteter bör endast genomföras med begränsat 
antal deltagare som sitter med ”armlängds” avstånd”. Detta påverkar vår 
verksamhet i mycket stor utsträckning. Samtidigt vill vi inte arrangera aktiviteter 
som riskerar att smitta våra medlemmar. De verksamheter som kommer att 
genomföras skall vara ”Coronasäkrade”.  

Därför kan vi tills vidare inte genomföra månadsträffar, luncher, resor och fester. 

Däremot har vi en utomhusaktivitet den 17 september, en Quizz promenad med 
levande frågor i form av sång och musik. Start vid Bryggan. Mer information får du 
snart via mailutskick, på hemsidan och i föreningsguiden i UT. 

Funktionärerna som var bjudna till en avslutningsfest i maj, som vi måste ställa in, 
har vi inte glömt. Så fort Corona eländet är över kommer de att få en ny inbjudan. 
Det gäller även alla vinnare i Lena Tjäders mailquizz. 

Boulen är igång, och här har Bosse och Inga med lite ändrade rutiner gjort att det 
går att spela så Coronasäkert som det är möjligt. 

Vi kommer att informera dig via mail, i föreningsguiden i UT och på vår hemsida 
www.spfseniorerna.se/bogesund när ytterligare aktiviter planeras. Som det är nu 
får vi följa de riktlinjer som gäller vecka för vecka. 

Du är självklart mycket välkommen att kontakta någon i styrelsen eller mig 
roy.olausson48@gmail.com  tel: 0708-290455 om du har frågor, synpunkter eller 
idéer på verksamhet. 

Och till sist, om du som kan och har möjlighet, passa på att plocka lingon nu. Där vi 
har varit har det varit mycket gott om bär. 

Roy Olausson/ ordförande 


