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Inledning 
 
Coronapandemin fortsätter att ha en avgörande inverkan på förutsättningarna för Gavles 
verksamhet. Hur pandemin utvecklas, och vilken effekt den pågående vaccineringen har, 
avgör vilken verksamhet som kan bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt.  
 
Deltagarna i den verksamhet som anordnas, har samtidigt ett eget ansvar att följa gällande 
råd och rekommendationer. Det viktigaste sättet att undvika smittspridning och att inte 
smittas, är att hålla fysiskt avstånd till varandra. Det i särklass bästa sättet att inte bli 
allvarligt sjuk i covid-19, är att vaccinera sig. 
 
Första kvartalet 
 
Vandringar genomförs varannan tisdag. Närmare förutsättningar meddelas via e-post och 
på föreningens hemsida, spfseniorerna.se/gavle . 
 
Styrelsen ger uppmärksamhet åt de problem och  brister i samband med vaccineringen 
mot covid-19. En ledstjärna är, att de som löper den största risken att bli allvarligt sjuk i 
covid-19, i första hand måste erbjudas vaccin. 
 
På självaste ”våffeldagen”, dvs den 25 mars, anordnas en utomhusaktivitet i 
Boulognerkogen. Där kommer det att bjudas på våfflor gräddade på plats. Munskydd, 
plasthandskar och handsprit finns att tillgå och rekommenderas att användas, vilket inte 
ersätter behovet av fysiskt avstånd till varandra. Tipspromenad ingår i denna aktivitet. 
 
Andra kvartalet 
 
Fortsatta vandringar.  
 
Den 7 maj genomförs en guidad fågelexkursion vid Rudsjön, Bomhus. 
 
Ett fysiskt årsmöte genomförs i Regementsparken den 3 juni. Mötet kommer att vara så 
kort som möjligt. Inga föredragningar, men givetvis möjlighet att ställa frågor på utsända 
handlingar. 
 
Fortsatt intressebevakning med fokus på kommunen och regionen visavi oss seniorer. 
 
Tredje och fjärde kvartalet 
 
Beroende på pandemins fortsatta utveckling, hoppas styrelsen kunna återgå till träffar och 
andra aktiviteter av olika slag, något som den måste få återkomma till. Ambitionen är att 
även kunna bjuda in till en lunch. Allt avgörs av hur smittsäkert dessa aktiviteter kan 
genomföras. Viljan och resurser saknas inte! 
 
Hela året 
 
Under 2021 är Gavle värd för samarbetsrådet för de fem lokalföreningarna inom SPF 
Seniorerna i Gävle. Det innebär att styrelsen svarar för funktionerna att vara ordförande  
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och sekreterare i rådet. Genom samarbetsrådet och det regionala pensionärsrådet (RPR), 
riktar styrelsen särskilt ljus på regionens primärvård och minnesmottagning. I ett 
associerat samarbete med PRO:s samorganisationen, kommer föreningen att vara 
engagerad i projektet digivän.senior. Målet är att 100 seniorer i Gävle ska bli bekväma 
med att använda mobilt bank-ID och Swish. 
 
Genom företrädarna i det kommunala pensionärsrådet (KPR) fortsätter 
intressebevakningen, och därmed opinionsbildningen för goda levnadsbetingelser för 
seniorer, i de delar som kommunen ansvarar för. 
 


