
Hej kära medlemmar! 

Hoppas att ni mår bra och följer alla råd om isolering mm som vi fått. Vår dagliga motion är alltid 
viktig. Som ett led i att röra på sig var det idag premiär på vår utegympa. Vi som var där tyckte att 
den blev mycket lyckat i det fina vårvädret. Vi fortsätter såldes med detta på samma tider som den 
tidigare innegympan haft, alltså måndagar och torsdagar kl 10.00 - 11.00. Vi var noga med att hålla 
avstånd från varandra. Ett undantag var när vi tog en gruppbild som kommer att läggas ut på vår 
Facebooksida. Passa nu på att ta promenader i det fina vårvädret. 

Jag har fått frågor om inte våra matbutiker i Saltsjöbadens centrum kan hålla extra öppet för oss. Jag 
har nu pratat med Per på ICA och de överväger denna begäran. Tills vidare rekommenderar han 
tiden mellan 21 - 22. Då är det mycket glest mellan kunderna. Jag har tidigare skrivit om en 
Facebookgrupp som hjälper till att t. ex. handla om du inte kan lösa det på annat sätt. Sist i detta 
mail har jag kopierat in information från denna grupp. OBS de kan hjälpa dig utan att du använder 
Facebook.  

Håll gärna kontakt med grannar, dina vänner och släkt via appar som medger att man ser varandra, 
t. ex. Skype, Messenger Hangouts, WhatsApp m. fl. Man kan t. ex skåla, äta mat och gympa 
tillsammans fast alla är hemma hos sig själva. Alla moderna datorer, surfplattor och telefoner 
medger detta.  

Njut nu av det fina vårvädret. 

Lars Tornérhielm 
Ordf 

Från Facebooksgruppen; Saltsjöbaden & Fisksätra vi hjälper varandra: 

SALTSJÖBADEN & FISKSÄTRA - vi hjälper varandra  
  ‘SALTSJÖBADEN & FISKSÄTRA, vi hjälper varandra’ är en nystartad grannsamverkansgrupp.  
 I och med Coronavirusets framfart finns ett ökat behov av samverkan för att hjälpa varandra.   I 
gruppen kan vi i närområdet få kontakt med varandra för att erbjuda och be om hjälp. All  
samverkan sker på lika villkor och den hjälp som erbjuds är kostnadsfri.     Vi hjälper varandra med 
det som behövs, t.ex. att handla mat/apoteksvaror, hämta ut  online-beställningen på Ica 
Saltsjöbaden, rasta hunden eller kanske samordning av att hämta  barn i skola/förskola. 
Tillsammans kan vi göra skillnad, för varandra!  
  
För den som inte har facebook går det att komma i kontakt med en volontär  genom gruppens 
samordnare.   
  
Saltsjöbaden Karin Ekelin  070-854 42 24  
Charlotte Mangborg 070-553 94 43  
Malin Moström 076-494 07 07  
Fisksätra Anas Assenai 076-280 58 71  
Jonas Cherkani  072-026 13 09  



   
SALTSJÖBADEN & FISKSÄTRA - vi hjälper varandra  
  
Gruppens regler, med anledning av Covid-19.   
  
1) Håll en vänskaplig och god ton. Vi ansvarar alla för att skapa en välkomnande miljö. Låt oss 
behandla varandra med respekt. Det är naturligt att ha olika åsikter, men vi måste hålla god ton.  
  
2) Vi tar ansvar. Vi som är medlemmar i gruppen tar eget ansvar för att hålla oss uppdaterade kring 
Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. När vi hjälper andra är vi symptomfria/friska.  
  
3) Vi minimerar risken för bedrägeri. När en “hjälp-kontakt” etableras gör ni upp om inköp/ 
betalning och bekantar er med varandra. En rekommendation från admin är att den som handlar gör 
ett utlägg, skickar kvittot på sms/eller via brevinkast och får swish eller kontanter vid leverans.  
  
4) Vi minimerar kontakt. Vi levererar vid/utanför dörren och tar ingen fysisk kontakt All kontakt 
som sker görs under eget ansvar. Vi som hjälper andra följer Folkhälsomyndighetens råd och 
riktlinjer.  
  
5) Var vaksam!  Tyvärr finns det bedragare. Lämna aldrig ut ett betalkort och vid betalning i förtid, 
lämna aldrig ut med kontanter än du vågar riskera att bli av med.   
  
6) Kontakt via samordnare Den som ber om hjälp ringer själv till ett av våra angivna nummer, vi 
ringer inte upp någon. På så vis kan ingen bedragare ringa upp och försöka erbjuda sina tjänster 


