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RONNEBY 

Årsbrev 2021 

Ännu ett år har gått. Ett år som liksom 2020 har varit mer annorlunda 

än vanligt. Allt började med att pandemin fortfarande härjade och 

flera restriktioner gällde. Inga verksamheter i SPF´s regi startade 

under våren. Styrelsemöten ägde rum utomhus eller digitalt. 

Årsmötet skedde ”per capsulam”. 

Förbundet höll kontakt med oss och höll flera konferenser digitalt. 

Vi har märkt att digital-tekniken är väldigt bra ”när den fungerar”. 

Men vi blir bättre på att använda oss av den och fler och fler av våra 

medlemmar nyttjar tekniken nu. 

Vi seniorer vaccinerades i snabb takt och framåt sommaren lättade 

restriktionerna. Vi startade två cirklar men fick tyvärr avbryta igen. 

Vi startade höstens möten med korvgrillning i trädgården. Det 

märktes att alla längtat efter att få träffas igen. Under hösten har vi 

haft anmälningstvång till alla möten för att hålla koll på att antalet ej 

blev för stort. Trängsel undanbedes löd budet. 

Tyvärr hänger pandemin i och nu mot slutet av året har en ny 

mutation stor spridning så fortsatt gäller försiktighet även om de 

flesta av oss har fått tre vaccinsprutor. 

Vi försöker trots allt vara positiva och chansar på att verksamheten 

kan fortsätta att vara igång i vår. Styrelsen har nu planerat ett 

program för våren 2022. Lite nytt och lite gammalt. Den största 

förändringen är att vi flyttar månadsmöten till Bergslagskrogen (vid 

golfbanan) Bergslagskrogen är ombyggd och kan tillhandahålla all 

utrustning vi kan behöva. Priset har, liksom alla andra priser, höjts  

men Ronneby Brunn ville ha ännu mer. 



  

 

Vi har också planerat in ett teaterbesök och en tvådagarsresa liksom 

ett antal kvällsmöten med lite mat och underhållning. Vi får nu hålla 

tummarna för att allt går att genomföra och att ”omikron” inte sätter 

käppar i hjulet för oss. 

Årsmötet äger rum på Bergslagskrogen den 24 februari. Handlingar 

kommer att finnas för avhämtning i lokalen och på hemsidan och i 

appen från och med den 10 februari. 

80- och 90- åringarna liksom funktionärerna får vänta till hösten för 

att firas. Ni är inte bortglömda och den som väntar på något gott kan 

ju inte vänta för länge som det gamla talesättet säger. 

Vi behöver ta en ordentlig diskussion med Vidablick om 

rullstolspromenaderna så att det fungerar varje gång och inte bara 

ibland. 

Under året kommer vi att vidareutveckla användandet av hemsidan 

och appen. Information via sms har fungerat bra och detta kommer vi 

att använda oss av för att nå så många som möjligt med kort varsel. 

Om du inte meddelat ditt mobilnummer, nytt eller ändrat, till 

medlemsregistret så gör det. Kontakta Yvonne, 0733 313042 eller 

Kerstin, 0768 162502 så snart som möjligt så ni inte går miste om 

någon information. 

Om ni vill ha hjälp med mobil eller dator så kontakta PA, 0709 181413 

eller Göran, 0706 004803 så hjälper de er. 

Vi i styrelsen önskar alla ett riktigt gott år 2022 och att vi får träffas 

och umgås med varandra 

 


