
 

Sommarbrev från ordförande 

 

Hej alla medlemmar! 

Hur har ni det? Vad gör ni på dagarna?  

 

Jag vet att några av er är aktiva – ni är med på våra promenader och andra 

aktiviteter, ni går på egna promenader och håller er pigga och alerta. 

  

En del av er har båt och åker ut på Mälaren när väder och vind passar. Andra tar sin 

husbil eller husvagn och åker iväg och får ny luft i lungorna. Några har sina 

fritidsintressen som fungerar även om man håller sig undan och ni med egen 

trädgård vet vad ni har att göra.  

 

En del kanske jobbar lite fortfarande och känner er behövda. En och annan av er 

stöter jag på när jag är ute med hunden. Några kanske jag inte ens känner igen som 

medlemmar och det beklagar jag i så fall. 

 

Men ni andra... er som jag aldrig träffar eller ser på Facebook eller liknande vad ni 

håller på med, vad gör ni? 

Ni som inte kan eller vill gå ut och träffa andra människor, ni som inte har tillgång till 

den digitala världen, ni som bor långt ifrån barn och barnbarn. Ni som lever 

ensamma. Hur har ni det?  

Jag önskar att vi kunde få kontakt med er för att ta reda på vad vi som er förening 

kan hitta på för att du ska kunna delta i de aktiviteter vi har - vi är försiktiga. Saknar ni 

någon aktivitet? Känner ni er utanför och att det är lite konstigt att dyka upp själv när 

man inte känner någon. Kom ändå. Gå till angiven plats och fråga om det är SPF:are 

som står där och häng med - säg till oss om vi inte låter dig komma in i 

gemenskapen. Vi är till för alla - även dig och vi vill bry oss.  

Nu närmar sig sommaren och myndigheterna lättar på alla restriktioner mer och mer 

när alla lärt sig att hålla avstånd så smittan minskar. Då gäller det att bryta det 

mönster vi skaffat oss under denna pandemitid. De flesta av oss mår bra av att träffa 

andra människor och finnas med i något sammanhang.  

Vi vågar lite mer eftersom vi får göra lite mer från den 1 juni. Vi åker på räkfrossa i 

egen båt på Mälaren den 9 juni. Hur vågar vi det? Jo, vi har alla varit försiktiga och 

tillhör den åldersgrupp som har lägst andel smittade, många av oss är vaccinerade 

med åtminstone en dos; flera har även fått sin andra dos. Dessutom  följer  

Mälarrederiet restriktionerna och dukar med avstånd. 

I augusti åker vi till Bornholm och Visby på en 4-dagars resa. Hur vågar vi det? Jo, 

samma anledning som ovan samt att vi vet att om vi inte får göra resan så ställer vi in 

i sista stund och erfarenheter från förra året är att det var ganska lugnt den tiden på 

året med smitta och elände. Det finns förresten några platser kvar för dig som vill. 

Tänkte jag skulle avsluta med att berätta om årsmötet.  

Allt ägde rum via papper eller digital medverkan där alla hade möjlighet att utöva sin 

rättighet att påverka genom att fylla i en röstblankett. Vi skickade ut 47 brev med 

svarskuvert till er som inte har tillgång till e-post. Av dessa fick vi in 10 svar. 



 

Resten, 360 personer, fick antingen e-post direkt eller om ni delar e-post med någon 

fick ni en egen länk till svarsblanketten som 79 svarade på.  

Det fysiska mötet ägde rum i BRF Senioren med långt avstånd och deltog gjorde 

styrelsen, vald mötesordförande och justeringspersoner. Alla punkter avhandlades 

och resultatet av era röster presenterades. Vi fick alltså in 89 svar vilket är mer än 

när vi har ett fysiskt möte. 

Det var kul att ha provat på och visar att vi kan när vi måste men jag måste säga en 

sak..... Fast vi försökte efterlikna ett vanligt årsmöte och köpte en tårta och delade på 

- inte var det som att träffa er alla på ett fysiskt möte med allt vad det innebär av 

småprat, felsägningar, formellt genomfört möte, parentationen där vi minns våra 

bortgångna nära och kära, kaffeservering med stora tårtor och kanske en och annan 

kram. 

Nej tacka vet jag nästa år, då ni - då ska vi ta igen all fysisk kontakt vi missat under 

den här tiden. För jag hoppas  innerligt att det blir så. Nu får det snart vara över och 

bli normalt igen. 

Och med det önskar jag er alla en riktigt skön sommar och hoppas vi hörs och ses i 

något sammanhang. 

Så här ser jag ut för er som inte känner igen mig sen tidigare. Kom gärna fram och 

säg hej om vi möts. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Elfvendahl, ordförande 

 

 


