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Ut i vårsolens glans…….  

Hoppas alla får en bra Valborg (Distansborg) trots dessa corona- isolerade tider. 

Här hemma har vi varit isolerade i 50 dagar nu. Det fungerar faktiskt, eftersom 

det måste. Vi är ju i alla fall två. Jag hoppas att ni som är ensamma också har 

kontakt med någon eller några via sociala medier. Ni vet väl också att det går 

att få hjälp med att handla och även hjälp med andra ärenden via bland annat 

Röda Korset och även vår egen styrelse går bra att kontakta. Telefonnummer 

finns både på hemsidan och i medlemsforum.  

Det är lite märklig tid vi befinner oss i. Ingenting är sig likt i dagsläget, och 

kommer antagligen inte att bli det när allt detta är över.  

För vår del har vi avbeställt en resa till Gotland på grund av coronan. Vi har 

teaterbiljetter som köptes i december, för att använda nu i augusti även detta 

arrangemang har nu ställts in. 

Att handla har inte varit några problem. Vi beställer online på Ica Maxi och 

hämtar ut färdigplockad och packad mat i slutet av veckan. Fungerar alldeles 

utmärkt. 

Vi tog häromdagen en biltur och passade då på att besöka Parnassen. Det var 

inte så mycket folk där, men alla var ändå tydliga med att hålla rekommenderat 

avstånd. 

Några satt och fikade och njöt av de vackra vyerna av gulsippor, blåsippor och 

vitsippor.  

Vi åkte sen vidare till Enköping och tog en promenad i Drömparken, och 

avslutade det hela med en kort promenad på Hälsans stig.  

Måste väl erkänna att det är svårt att helt hålla sig borta från allting. 

 Vi tog oss till Tuna Trädgård för att köpa lite blommor till vår altan. Det är svårt 

att avstå från pelargonier och annan ögonfröjd efter vinteruppehållet. 

Det var en del kunder i butiken, men alla höll sig på sin kant med väl tilltaget 

säkerhetsavstånd, varför allt flöt på bra. Damen i kassan hade visir på sig, och 

såg väl skyddad ut, i alla fall ovanför axlarna.   

Vi får ta vara på de små guldkorn som finns i nuläget och gilla läget. 
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Maken och jag har döpt om MSB (Myndigheten för samhällets bevarande), till 

Myndigheten för Seniorernas Bevarande.  

Glöm inte att ett urval av de senaste nyheterna finns på www.håbo.se/corona. 

Ta vara på er och hoppas att vi trots pandemin får en hygglig vår. 

Hälsningar 

Yvonne Lindström  
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