
Information från oss i styrelsen,  september 2020 

Vi hoppas att ni alla haft en skön sommar trots att den varit, minst sagt, annorlunda! Vi kan väl trots 

allt skatta oss lyckliga att vi kunnat vistas ute och njuta av vår fina natur. Nu är hösten här med sina 

vackra färger och frisk luft så det är bara att fortsätta att njuta, lite varmare klädd förstås. 

Corona finns fortfarande i samhället men i mindre omfattning, vilket är glädjande och hoppfullt. 

Fortfarande vet vi ju inte något om den närmaste framtiden , i första hand året ut, och vi liksom hela 

samhället har att förhålla oss till rekommendationer från FHM och det gör vi naturligtvis för att 

hjälpa till att få stopp på smittspridningen. 

Vi hade stora ambitioner i vår verksamhetsplan för året men som ni säkert förstår är allt detta tråkigt 

nog inställt. Vi har gjort ett par försök att ”ställa om” bla anordnade vi musikunderhållning på 

Stocketitt vid två tillfällen varav det ena måste ställas in pga dåligt väder. Styrelsen fortsätter dock att 

undersöka olika alternativa aktiviteter som kan ske inom ramen för FHM:s rekommendationer. Så 

snart vi har någon aktivitet att erbjuda kommer detta att annonseras på hemsidan, via gruppmail och 

annons i lokalpressen.   

Tisdagsträffar har pågått som tidigare men i utemiljö i Badhusparken pga Corona. Träffarna är 

mycket uppskattade och kommer att fortsätta inomhus så snart vi hittar lämplig lokal där vi kan hålla 

avstånd mm. Plats för träffarna kommer att meddelas senare så var uppmärksam på annons, 

hemsidan och mailen. 

Boule spelas måndagar och torsdagar kl 11-14 på Lövsta med särskilda säkerhetsrutiner för att följa 

FHM:s rekommendationer.  Alla är välkomna! Vi hjälper dig, som inte spelat tidigare, att komma 

igång med spelet! Spelet är gratis och klot kan lånas på plats.   

Med hjälp av Studieförbundet vuxenskolan kan vi ordna Cirklar med olika teman och då behöver vi 

hjälp med ideer om detta av er medlemmar. Cirklarna kommer att arrangeras i mindre grupper och 

hållas i lokaler där ”hålla avstånd” kan säkerställas. Du är välkommen att höra av dig med tips och 

önskemål på cirkelaktiviteter!                             

Vi saknar den trevliga gemenskapen vid våra medlemsträffar och hoppas nu att vi snart kan 
träffas! 

Vi önskar er alla en skön höst! 

Håll avstånd och sköt om er! 

Majvor Enström                                                                                                                                                    
Ordf. i SPF seniorerna Frösön 

 


