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Dags för april månadsbrev. Många av oss blev glada när folkhälsomyndigheten meddelade 
att alla som fått en vaccinationsspruta skulle få lättnader i restriktionerna. Men mungiporna 
åkte väl en bit längre ner när vi blev varse resultatet. Naturligtvis är vi glada över att få 
träffa våra närmaste samt att vi får gå och handla själva. Men det är viktigt de nationella 
riktlinjerna gäller fortfarande bl.a att man bara får samlas 8 personer åt gången. Dessutom 
så har ju region Blekinge kommit med nya restriktioner. T.ex. att du bara får motionera 
ensam och utomhus. Detta innebär ju att vi inte kan starta någon verksamhet före den 2 
maj, det datum till vilket nuvarande restriktionerna gäller. Håll utkik i appen och eller 
hemsidan som uppdateras med nya händelser samt nya rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten!  
Spontant känner vi i styrelsen att det känns bättre att inrikta oss på höstens verksamhet 
och då kunna starta med nya friska tag. Då bör ju alla som vill ha fått två sprutor. Vi är ju 
rädda om våra kära medlemmar i föreningen. 
Vi bör ju hålla ett årsmöte nu och det är planerat att äga rum den 27 maj. P.g.a smittoläget 
kommer årsmötet att äga rum digitalt, dvs per capsulam. Detta betyder att styrelsen 
kommer att fatta nödvändiga beslut. För att alla medlemmar skall ha möjlighet att framföra 
sina åsikter inför mötet gäller följande. Alla handlingar samt ett preliminärt protokoll med 
förslag kommer att finnas på hemsidan samt i lokalen fr.o.m den 2 maj. 
Lokalen kommer att vara öppen tisdag den 11maj och torsdag den 13 maj klockan 10.00-
15.00. Vill du hämta vid annan tid så ring någon i styrelsen. 
Styrelsen har nu börjat planera för höstens verksamhet. Den uppskjutna hemliga resan är 
planerad att äga rum i september. 
Tre nya cirklar kommer att starta nämligen ”Ekonomi på äldre dar” med Yvonne och 
Kerstin, ” Minnesträning” med Christa och ”Fotografering” med Göran och PA. Fler idéer 
tas gärna emot. 
Vi efterlyser också ledare till sångkören. 
Vi hoppas nu att vi ses på stan eller i parken nu när våren kommer och vi inte har 
utegångsförbud längre. 
Styrelsen önskar er alla en fin vår och vi längtar efter att ses igen. 
 
Styrelsen 
Genom Laila 

 
Bild från karta 56 Nötanabben 


