
Succé när SPF Hestra bjöd på Novembertallrik. 

 

Med bidrag från Socialstyrelsen kunde vi erbjuda våra medlemmar en kall ”Novembertallrik”, från 
Restaurang Höganloft. Av föreningens 230 medlemmar tackade 169 ja.  Det fanns tre rätter att välja på, 
Örtmarinerad fläskfilé med senapsdressing och medelhavssallad, Kall inkokt lax med potatissallad med 
gräddfil och gräslök samt, Rostbiff med krämig potatissallad, grönsallad, tomat och gurka. Dessutom 
möjlighet till leverans valfri dag, fredagen den 13/11 eller först veckan efter, fredagen den 20/11. 
 Höganloft levererade till Hestra Medborgshus där vår styrelse såg till att fördela tallrikarna (porslintallrik 
som får behållas) på ett säkert sätt enligt FHM rekommendationer. För de som inte kunde eller ville 
hämta själva så ordnades transport till dörren. 
Vår ordförande, Mary Magnusson, konstaterar att det var ett mycket uppskattat arrangemang som gav 
många av medlemmarna möjlighet till en festmåltid hemma i brist på att inte få besöka matserveringar. 
För övrigt så beslutade styrelsen på sitt sammanträde i veckan att inställa all planerad verksamhet fram 
till årsskiftet.  
Mattcurlingen pausar tills vidare, stavgången fortsätter men ingen samling efteråt med kaffe och 
umgänge, vilket varit brukligt. 
Ett ersättningsarrangemang, för inställda månadsträffar, blir det den 19 november då grillen vid 
Kroksjöbaden hålls varm på eftermiddagen med möjlighet att köpa grillad korv samt gå en kortare 
Trimbingo på Kroksjöbadens område. En utvärdering kommer att ske om det skall bli en fortsättning. 
Styrelsen anser att det är föreningens uppgift är att erbjuda aktiviteter som inte strider mot givna 
rekommendationer, och att erbjuda promenad till en grillplats och därmed möjlighet att komma ut i frisk 
luften där man kan hålla avstånd och ändå få ett visst umgänge, är helt OK. 

Styrelsen beslutade också att ligga lågt med program för första halvåret 2021 i avvaktan på utvecklingen 
med begränsad mötesverksamhet. Medlemmarna uppmanas att hålla koll på hemsidan, anslagstavlor och 
mailutskick för löpande information. 

 


