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Känner att vi behöver komma med ett nytt brev men känner samtidigt att det är svårt 
att hitta något väsentligt att skriva om. Men vi får väl göra som politikerna gör tala lite 
luddigt om allt och ingenting. 
Vi har ju nu haft karantän i snart ett år och det känns som om man börjar glömma hur 
det är att umgås med andra och inte bara sig själv. Det är tur telefonen finns, den har 
verkligen varit en räddning i dessa tider. 
Jag brukar säga att det är tur att man skall besöka sjukhus och vårdcentral med 
jämna mellanrum så man får se lite andra människor. 
Jag, Laila, har fått en vaccinspruta och skall få den andra den 25/2. Hoppas att flera 
av er har fått tider för vaccinering. Detta ger ju hopp om att vi skall kunna träffas snart 
igen. 
Styrelsen träffades digitalt den 5 februari. Vi är glada att alla i styrelsen kunde 
deltaga. Vi planerar för att hålla årsmöte den 27 maj. Vi får avvakta och se om vi kan 
träffas inomhus eller om vi måste vara utomhus. Vi återkommer med information 
senare och vi kommer att se till att det finns möjlighet för alla att ta del av handlingar 
till årsmötet. Jag passar på att påminna er om att lämna era mobilnummer och 
mailadresser till Yvonne, 0733 313042, om ni inte redan gjort det. 
Förbundet kommer att satsa på en ”Folkhälsovecka”, vecka 20 den 17 - 21 maj. Vi 
återkommer med information så fort vi har planerat våra aktiviteter. Om någon av er 
har förslag på aktiviteter så ta kontakt med någon i styrelsen. 
Om ni vet någon som inte har tillgång till app eller hemsida så tala gärna om att 
dessa aktiviteter kommer. Skriv gärna något om ”Detta minns jag, till Pa eller Göran 
som animerar och publicerar på hemsida och app. Det finns säkert hos alla något 
minne som är intressant, dråpligt eller bara roligt. 
Påminner också om att vi behöver flera cirkelledare, bl.a till sånggruppen. Om någon 
har förslag på nya cirklar så hör av er. 
Under pandemitiden har det kommit fram hur viktigt det är med digitala hjälpmedel. 
Handla, beställa, prata med nära och kära, bankärenden, epost, mm. Håll utkik efter 
digitala utbildningar. Bl.a Swedbank har bra utbildning den 25 feb och 25 mars. Se 
mera därom på vår hemsida och app. 
Vi håller hela tiden kontakt med förbundet så vi inte missar ändringar i restriktionerna  
Polisen varnar för olika bedragare, lämna aldrig ut kontonummer, Id handlingar, 
kreditkort eller pinkod.  
Var rädda om er i denna vita vinter! 
Vi önskar alla en trevlig vår och hoppas vi ses snart. 
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