
En hälsning från styrelsen! 
 
Vi hoppas att ni alla, trots dessa Coronarestriktioner, mår bra och funnit er tillrätta med den nya lite ovana 
tillvaron där alla annars så självklara vardagsrutiner blivit tvungna att omvärderas. 
Hela styrelsen mår bra och vi försöker se med positiv blick framåt mot hösten och de aktiviteter vi planerar för 
SPF Seniorerna Häggen som vi också vill tro ska kunna genomföras. 
 
På grund av rådande omständigheter har våra styrelsemöten legat nere och nödvändiga beslut har därför tagits 
per mejl eller telefon. Detta har fungerat bra, även om alla större frågor blivit bordlagda i väntan på att vi ska 
kunna ha fysiska möten igen. 
 
Eftersom prognoser inför hösten om den pågående pandemin inte går att förutspå i nuläget, har styrelsen 
beslutat att istället för den vanliga mängden medlemsträffar minimera dessa till 1 gång per månad för att få en 
”mjukstart” på höstens verksamhet. Datum för dessa medlemsträffar är: 23 september, 28 oktober, 25 
november och 16 december. Vi har också beslutat att förlägga alla träffarna till Kyrkcenter då denna lokal har 
större möbleringsmöjligheter ifall nuvarande restriktioner om avstånd mellan bord och max 50 personer 
fortfarande gäller i höst. Om dessa ändras i positiv riktning kan vi också vid behov utöka programmet. 
Innehållet i programmet är inte klart, men vi arbetar på att få ett så varierande utbud som möjligt för att passa 
våra medlemmars intressen. Information om medverkande kommer i augusti på hemsida och mejl. 
 
Annonseringar inför varje medlemsträff sker i vanlig ordning i Piteå Tidningen. 
Vi vill också meddela att den planerade Seniordagen 16 september i samarbete med Pite Energi blir inställd 
och flyttas till 2021. 
 
Det är alltid tråkigt när aktiviteter man sett fram emot blir inställda. Det finns dock ljusglimtar. Många 
musikevenemang av olika slag och även teater går att se på nätet om man har möjlighet till uppkoppling. 
Här är några länkar till sådana hemsidor för intresserade: 
 
Studio Acusticum: https://studioacusticum.se/liveacusticum/ 
Konserthuset i Stockholm: https://www.konserthuset.se/play/konserthusetplay/ 
Dramaten I Stockholm: https://www.dramaten.se/play 
Berwaldhallen I Stockholm: https://www.berwaldhallen.se/play/ 
Kungliga operan: https://www.operanplay.se/ 
Kulturarenan: https://kulturarenan.se/ 
Stadsteatern/Kulturhuset i Stockholm: https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/ 
 
För er som gillar att läsa, men inte har möjlighet att gå till biblioteket vill de här påminna om projektet: ”Boken 
kommer”: 
 

Är det så att du inte själv kan ta dig till Piteås Stadsbibliotek på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning 
eller liknande kan du använda dig av vår tjänst ”Boken kommer”. 
Biblioteket plockar ihop de böcker, ljudböcker, tidskrifter eller filmer du vill låna, kommer hem till dig och 
lämnar böckerna för att sedan hämta dem när du läst klart. 
 
Tjänsten är kostnadsfri. Vill du veta mer? Kontakta Katharina Johansson som leder detta projekt: Telefon: 0911-
696812 eller E-mail: katharina.johansson@pitea.se 
 
”Litteraturhjälte” 
Om du skulle vilja hjälpa Biblioteket med leveranser, hämta bokkassar och leverera den till bestämd adress och 
ta tillbaka lästa böcker, och bli en ”Litterturhjälte” hör du av dig till 
samma person som ovan för mer information om den uppgiften. 

 
Med förhoppning om att vi ses igen i höst önskar vi er en skön och varm sommar samt att ni alla får förbli vid 
god hälsa. 
Styrelsen 
Synnöve Dellqvist e.u. 
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