
Sommarbrev nr. 2 till SPF:s Borlänges medlemmar! 
  

Bästa medlemmar! 
  
Vi i styrelsen har haft har en optimistisk syn på pandemin Covid 19 och en   förhoppning att 
kunna återgå och försiktigt starta upp vår verksamhet under september. Tyvärr fortgår 
pandemin och ser inte globalt ut att minska utan tvärt om öka i vissa länder i en så kallad 
andra våg. Även om det i Sverige för närvarande verkar ha en nedgående trend, så har 
Folkhälsomyndigheten inte ändrat sina restriktioner. Det tolkar vi i styrelsen att vi 
förmodligen fortfarande har samma situation under hösten. Vi tror också att när 
restriktionerna förändras till det positiva för oss, så kommer det ske stegvis. 
  
Vi vill från styrelsen fortsätta skapa de förutsättningar som krävs för att verksamheten skall 
fortgå på det sätt som vi har, men även utveckla och tillfredsställa medlemmarnas intressen 
på bästa sätt. För att uppnå detta, krävs tid och förberedelser från många engagerade i olika 
kommitteér.   
  
Vår verksamhet bygger på planering och framförhållning av fler olika skäl. Några exempel 
på det är: bokning av lokaler, artister, föredragshållare, eventuellt material till vissa 
verksamheter. 
  
Vi har av ovanstående anledningar och säkerhetsskäl fattat ett nödvändigt beslut. Det 
innebär följande: Föreningens samtliga aktiviteter, bortsett från skogsvandringar och 
boule utomhus ställs in under hösten.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 helt enkelt inte när våra aktiviteter kan starta.Vår förhoppning är från 
årsskiftet och vi planerar för aktiviteter därefter. 
  
Vi kommer också att informera via SPF Aktuellt och vår hemsida när förändringar sker och 
brev till de medlemmar som inte har mailfunktion vid behov. 
  
Adress:  www.spfseniorerna.se/borlange 
  
Därefter väljer man “Aktiviteter” 

  

http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/z094u7ox2A6SCG2zxhlwNr07dy5i25GqGQhKDb0il4YCGsx3fPu7DVMVVAL307VT_Cd2B-wyCcu_IS4HlKxQiJ1ieckMnDBQEP9X0ph6yC4K84J5EoHxyshZey3nSI0v44dJWBABPXW-r28IX-VuTZMumsGtHsPvzecWfHOU3d6NKptvHoWq9PWZm2vwgR54n9dBQW3QDb2v5gQH3g


Vi i styrelsen följer våra rutiner med styrelsemöten månadsvis i digital form. Bevakning av 
vårt kontor sker veckovis enligt plan. Det betyder att mail och telefonkontakt avläses/
lyssnas av veckovis. Bemanningen är tisdagar mellan kl. 10-12. 
  
Vi ska alla försöka se framåt och se de positiva tecken som trots allt finns. 
Alla trender i Sverige går åt rätt håll för närvarande. Exempelvis har Falu Lasarett idag 
fredag (14 aug.) inte någon inneliggande patient med covid-19 på IVA. 
  
Så låt oss allesammans se framåt och invänta tiden när vi kan återgå till ett liv där Corona 
inte tynger oss lika mycket. 
  
Vårt sätt för att orka med får bli Håll i och håll ut. 
  
Tillsammans ska vi se till att vi orkar med den här tiden. Känns det ensamt och trist, ta 
telefonen och ring till någon av våra medlemmar och prata en liten stund. Vi sitter i samma 
båt allesammans och prata litet med någon annan kan lätta upp. 
  
I styrelsen ska vi fortsätta och fundera på vad vi kan ordna till under hösten. Vi ska försöka 
tänka nytt och se vad det kan innebära. Nedan några spontana exempel: 
a)     Tänk om exempelvis de som är med i studiecirkel för engelska skulle kunna ha ett 
telefonmöte och prata litet engelska med varandra utan att de sitter i samma rum. 
b)    Kanske kan vi ha en liten pristävling om vad ”hemlig resan” har för resmål (när vi väl 
kan genomföra den). Thure kommer inte att avslöja vart resan går men vi kan ju få till stånd 
telefonsamtal med varandra. 

Vi i styrelsen ska försöka hämta in tips från våra ”närmaste grannar” såsom SPF Tuna-Säter, 
SPF Falun, SPF Ludvika etc. Kanske kan vi få bra tips på aktiviteter som de har tänkt att ha 
under höster men som ändå fyller de krav som finns. 
  
Vi vill förmedla till alla att vi i styrelsen och alla våra funktionärer ligger i startgroparna för 
att kunna starta upp när det blir möjligt ur smittskyddssynpunkt. 
  
Så därför …. … 
Håll i och håll ut. 
Det kommer bättre tider men vi vet tyvärr inte när.  
  
  
Till slut vill vi önska alla våra medlemmar en fortsatt så trevlig och så skön sensommar som 
möjligt under rådande omständigheter. 
  
Styrelsen. 


