
Hej! 

Jag hoppas du/ni fortsatt klarat att hålla er friska och att du/ni följer de råd och rekommendationer 

som våra myndigheter ger. De flesta av oss befinner sig i någon form av isolering. Vi har dock 

möjlighet att röra oss relativt fritt utomhus. Jag har utgått från att alla tar del av den information 

som kommer från samhället och i media. 

Den 11 dec genomför Nacka kommun den årliga seniordagen digitalt. All information om denna 
hittar du i bifogad annons. Den har också publicerats i våra lokaltidningar. Ingen föranmälan 
behövs. Den handlar om vardagsteknik, bland annat om användbara appar såsom Swish, BankID, 
SL app för betalning och parkeringsappar. Dessutom om hur du kan delta i ett digitalt möte med 
ZOOM. Det kommer vi inom SPF Saltis att använda under våren. Hela föredraget skall även kunna 
ses i efterhand genom en länk på Nackas hemsida. 

Jag bifogar även tre inbjudningar om att delta i olika projekt: 

En kurs: SPF Seniorernas intressepolitiska kurs: Seniorer mittemellan två val. Den äger rum den 16 
december, anmälan senast den 11 december. 

Ett forskningsprojekt med rubriken: forskning om äldre personers vardag och hälsa. 

Ett projekt som söker seniorambasadörer: Vi söker dig som är man, över 60 år som vill bli 
Hjärnkollambassadör och samtalsledare 
  

Tyvärr har vi känt oss tvugna att ställt in alla fysiska aktiviterer under hösten. Vi hoppas dock kunna 
genomför de planerde föredragen under våren digitalt. Vi börjar med föredraget om säkerhetsläget i 
Norden den 19 januari. Det är således mycket lämpligt att du deltar i seniordagen där du bland annat 
får lära dig att delta i digitala möten med ZOOM. 

Inom kort kommer en kallelse till årsmötet den 17 februari med brev. Det är i skrivande stund oklart 
hur årsmötet kommer att gå till. Det kan bli ett fysiskt möte om vi får lättnader i restriktionerna, 
alternativt ett digitalt årsmöte eller rtt möte per capsalum. Det sistas altenativet innebär att styrelsen 
skickar ut ett färdigt protokoll i god tid före årsmötet som du sedan har möjlighet att yttra dig över. 

Nu tillönskar vi i Styrelsen alla en God Jul och ett Gott Nytt år! 

Lars Tornérhielm 

Ordförande SPF Seniorerna Saltsjöbaden 


