
    2020-08-10 Sida 1/1 

   
 

 

 
 
MÅNADSBREV AUGUSTI 2020 
 
Jag hoppas att ni medlemmar har klarat er från Coronavirusets framfart och mår bra efter 
omständigheterna trots mer eller mindre påtvingad karantän. Det känns bättre nu när 
kunskapen om viruset har ökat och att vi kan umgås med anhöriga och vänner bara vi håller 
avståndet och sköter handhygienen. Jag kan idag inte informera om när vi kan starta upp 
verksamheten med månadsmöten, caféer, studiecirklar mm eftersom vi väntar på 
information från Folkhälsomyndigheten, Luleå Kommun och Ängsgården. Om jag skall göra 
en gissning tror jag inte vi kan börja vår mötesverksamhet förrän senare i år då Ängsgården 
fortfarande har besöksförbud och stor ovisshet råder. Så fort vi får mer aktuell information 
återkommer vi. 
 
Glädjande i ”eländet” är att Luleå Kommun har hanterat arbetet med Coronaviruset mycket 
bra på Kommunens äldreboenden genom tidigt införande av bl.a. besöksförbud. Detta har 
resulterat i ett fåtal avlidna och låg smittspridning allt enligt smittskyddsläkaren i länet.  
 
Nu när vi ser konsekvenserna av en mångårig bristande politik inom äldreomsorgen i Sverige 
som gäller både för seniorboenden liksom för vård av äldre i hemmen kan man ställa sig 
frågan om det skall behövas en ”katastrof” innan alla politiker får upp ögonen för våra 
behov. 
Tänk om alla seniorer oberoende av politisk tillhörighet enades om att rösta i kommande val 
på det parti vi tycker har det bästa erbjudandet till oss. Då skulle stora ”under” ske för vem 
vill inte få våra 25% av rösterna av totala valmanskåren och bli det ledande partiet. 
 
Om ni önskar mer information om Coronaviruset föreslår jag att ni Googlar  på SPF 
Seniorerna Mjölkudden och läser mer under  rubriken Mina sidor. Här finns också mycket 
annan intressant information att inhämta. 
 
Sommarvädret har väl hittills inte varit det bästa men vi hoppas augusti och september blir 
desto bättre för än har väl inte värme och sol tagit helt slut. 
 
Hoppas att vi snart får mötas under normala förhållanden, det vore trevligt och upplyftande 
för kropp och själ.  
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