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Sommarbrev till SPF:s Borlänges medlemmar! 

I skrivande stund har vi och omvärlden drabbats av det s.k. Coronaviruset, vilket har 
lett till ofattbara konsekvenser i och utanför Sveriges gränser. Vi i styrelsen känner 
stort ansvar att följa myndigheternas förväntningar på oss att ta vårt samhällsansvar. Vi 
som är i riskgruppen måste tänka om och nytt, vi kan tex. inte umgås, handla på vårt 
traditionella sätt.  

Föreningens samtliga aktiviteter, bortsett från skogsvandringar och boule vilar tills 
vidare. Viktigt att förstå för oss alla är utomhusaktiviteternas fördelar, som promenader 
eller andra sysselsättningar som stärker oss. Socialt umgänge utomhus med viss 
distans till varandra är fortfarande möjligt.  

Från och med den 13 juni får vi resa fritt inom Sverige under förutsättning att vi 
känner oss friska. Det lättar delvis på trycket och öppnar upp fler möjligheter till 
aktiviteter utanför vårt närområde, det står var och en fritt att inom 
Folkhälsomyndighetens direktiv finna lämpliga upplevelser och försöka finna 
livskvalitet inom de givna förutsättningarna.  

Vi vet inte hur länge restriktionerna kommer att vara. Covid 19 kommer att avta och vi 
återhämtar oss, med nya erfarenheter och eventuella justeringar i samhället.  

De nu påtalade restriktionerna har gjort att styrelsen har tagit beslutet att avvakta med 
tryckning och distribution av höstens Programblad (perioden augusti - februari), därav 
denna information. Vi vet helt enkelt inte när våra aktiviteter kan startas. När vi vet 
det, kommer distribution att ske till samtliga medlemmar. För att hålla er informerade 
kommer det planerade Programbladet att läggas ut på vår hemsida under vecka 26.   

Mailadress:  www.spfseniorerna.se/borlange 

Därefter väljer man “Aktiviteter” 

 

Programbladets innehåll kommer att gälla från och med att Folkhälso-myndigheten har 
tillkännagett att vi återgått till så kallat ”normaltillstånd”. Det betyder att de aktiviteter 
som passerar datum innan vi kan starta upp, kommer med automatik utgå, eller skjutas 
på framtiden. 

http://www.spfseniorerna.se/borlange


Var sak har sin tid och nu drar jag mig 
tillbaka efter sex år. Jag önskar min 
efterträdare lycka till.  
Jag vill också passa på att tacka alla 
trevliga medlemmar som gett så mycket 
och fin respons. 
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Ulla Herrstedt      Programbladets ansvarige 

 

Ulla Herrstedt som ansvarat för vårt Programblad har bett att få sluta. Ulla har med 
energi och engagemang lagt mycket tid och känner att nu är det lämpligt att släppa 
taget. Styrelsen vill framför ett stort tack till Ulla för de år hon engagerat sig i bladet 
och dess utformning. 

I och med Ullas avgång kommer vi under hösten i styrelsen arbeta och förändra litet 
av våra rutiner angående sättet att presentera kommande aktiviteter. Därmed sker en 
anpassning till den teknik som finns tillhands. Det betyder att ett  förenklat 
programblad lever kvar och distribueras, framförallt för er som inte har möjlighet att 
komma åt vår digitala hemsida.  

Vi i styrelsen har under våren utnyttjat digital teknik såsom telefonmöten och 
videomöten för att kunna ha styrelsemöten med nuvarande restriktioner. Det har 
fungerat bra. 

Det har medfört att vi pratat om att gå vidare med digital teknik för att förenkla och 
snabba upp vår information till alla medlemmar. Tanken är att nedanstående ska gälla 
från årsskiftet. 

Det innebär att vi ser följande sätt för informationsförmedling. 
a) Vår hemsida kommer att vara vårt skyltfönster för alla som har möjlighet att 

komma åt den. 
b) Uppdateringar kommer även fortsättningsvis att skickas ut vi ”SPF Aktuellt” 

som mail 
c) Brev användas när en medlem inte har mail-adress. 

Vi hoppas naturligtvis att samhället snarast möjligt kan återgå till det läge såsom det 
var innan Covid 19 bröt ut, och att hösten kommer med den efterlängtade vardagen 
och att livet börjar återgå till det vi är vana vid. Då kan vårt uppdämda behov bli 
tillfredsställt, exempelvis umgänge med barn, barnbarn och vänner samt våra 
månadsmöten och övriga utbud som föreningen har. 

Till slut vill vi önska alla våra medlemmar en så trevlig och så skön sommar som 
möjligt. 

Välkommen till våra kommande program 
Styrelsen.


