
Edabygden                                                        

Sommarhälsning till Edabygdens SPF-Seniorer 

Nu är det sommar, sol och regn ibland och naturen strålar utifrån sin 

vackraste sida med fågelsång, fantastisk grönska och allehanda 

blomster. Vi borde kunna utbrista ”Vår bästa tid är nu” men det kan vi 

inte eftersom vi lever i en global pandemi med rekommendationer från 

folkhälsomyndigheten att framför allt vi pensionärer ska begränsa våra 

sociala kontakter. Detta innebär att allt inte är som vanligt och många av 

vår förenings planerade aktiviteter har fått ställas in.   

Om vi tar myndighetens rekommendationer på allvar och följer vad som 

sägs kan vi ändå med respekt umgås med varandra framförallt om vi 

håller oss utomhus. Vi har redan varit ute på promenad i Tallmon, gjort 

den årliga turen till Opptjärn, varit till Bergs Klätt och gjort en kulturresa 

med egna bilar genom Västvärmland till Värmskogs räkcafé. 

Vi spelar boule både tisdagar och fredagar och planerar ett besök på 

Stortorpets krukmakeri i Långvak tillsammans med Jössebygdens SPF-

seniorer. Vi hoppas också på att kunna äta kräftor tillsammans i augusti. 

En förutsättning för att vi i vår förening har kunnat och kan genomföra 

dessa aktiviteter är att alla verkligen lever upp till vad Anders Tegnell 

predikar, att vi håller avstånden till varandra, att vi inte samåker i bilar, att 

vi har egna stolar och bord med oss på våra utflykter och på kafferasten 

vid boulespelet. I vardagen för övrigt använder vi naturligtvis 

plasthandskar eller spritar våra händer om vi måste ut i butiker och 

handlar. Vi har ju en enorm fördel i Charlottenberg med dom stora 

butikerna i våra köpcentra som gapar nästan tomma och där vi nu, när 

norrmännen är hemma, kan gå utan närkontakt med andra kunder. 

Vi hoppas nu att fler, med vidtagande av alla försiktighetsåtgärder, vill bli 

med på våra gemensamma föreningsaktiviteter, men respekterar 

naturligtvis var och ens eget beslut om deltagande. Tyvärr är det stor risk 

att vi får leva med pandemin och dessa restriktioner lång tid framöver, ja 

troligtvis ända tills det finns ett fullgott vaccin. Men tänk positivt och gör 

för vana att gå in på vår hemsida www.spfseniorena.se/edabygden       

för att se vad som händer och sker i vår förening. 

Vi i styrelsen önskar alla Edabygdens SPF-seniorer en skön sommar! 
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