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Hälsningar från ordförande 
Kära medlemmar, 

Hoppas ni håller er friska och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.  
Tyvärr, ser det ut som detta elände kommer att fortsätta ett bra tag till.  Vi måste sannolikt 
fortsätta att vara försiktiga hela nästa år och kanske ännu längre - ingen vet. Visst är det tråkigt att 
vi inte kan träffa och krama om familj, vänner och bekanta som ”förr i tiden”.  Förr i tiden är ju 
bara 8 månader bort men det känns som en evighet. Frågan är om vi någonsin kan återvända till 
hur det var ”förr i tiden”? Pandemin tvingar oss att förändra våra vanor. Vår vardag ser helt 
annorlunda ut nu. Vi reser inte, vi handlar på udda tider eller via nätet, vi undviker folk, vi ses via 
datorn eller telefonen, handspriten flödar och ensamheten för många blir värre. Tyvärr måste jag 
meddela att tolv av våra medlemmar har avlidit hittills i år. Huruvida orsaken är covid-19 eller ej 
har jag ingen uppgift om. 

I höst och vinter kommer den s.k. säsongsinfluensan ovanpå coronan. Jag hoppas ni tar chansen 
att vaccinera er. Det är gratis! Vi tillhör ju alla den s.k. ”riskgruppen” och många kan också bli 
ordentligt sjuka av den ”vanliga” influensan. Från den 3 november är det fritt fram att boka tid hos 
er vårdcentral. Gör det! Har ni inte vaccinerat er mot lunginflammation, så ta upp det samtidigt 
med vårdcentralen. Även den vaccinationen är gratis! 

Vi i styrelsen har numera enbart digitala möten men ungefär lika frekvent som ”förr i tiden”. Några 
inomhusaktiviteter kan vi inte anordna i S:t Johannes församlingshem. Svenska kyrkan har, tyvärr, 
beslutat att inte hyra ut möteslokalen till utomstående så länge pandemin pågår. Detta betyder 
att julfesten är i fara, vilket vi beklagar. Styrelsen letar nu efter en annan lokal där vi kan träffas för 
att fira in julen. Har ni några förslag hör av er till styrelsen! Vi kan ses utomhus men det blir allt 
svårare med vintern i antågande. Längre fram i månadsbrevet hittar ni några aktiviteter som vi, 
trots allt, hoppas kan passa många av er. 

Var rädda om er, håll ut och följ FHM rekommendationer. 

Trevlig höst önskar, 
Gordon Carlson 
Ordförande 
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1. Senaste nytt  
1.1 Månadsmötena under hösten är fortsatt inställda 
På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd ställde styrelsen in 
föreningens medlemsmöten under hösten. Hur det blir under kommande år återkommer styrelsen 
med. 
 
Genom att ”Coronaanpassa” (hålla avstånd till varandra) hoppas vi i dagsläget att under hösten 
kunna genomföra:  

• Tisdagspromenader (genomförs som tidigare). Det är bara nyttigt att komma ut i friska 
luften och röra på sig. 

• Fikaträffar på Café Vetekornet.  

• Julfest? (styrelsen undersöker var vi kan hitta en lämplig lokal. Ev. genomförs festen vid två 
tillfällen för att begränsa antalet deltagare i lokalen). 

Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis avstå från ovanstående aktiviteter 

Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i 
kommande månadsblad som vi planerar at ge ut i månadsskiftet november/december. 

 
1.2 Uppdaterade rekommendationer för gruppen 70+ 
Från och med den 22 oktober gäller samma restriktioner för personer över 70 år som för övriga 
grupper i samhället. Detta innebär att vi alla, unga som gamla, ska följa de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger och att var och en har ett stort personligt 
ansvar för att förhindra smittspridning.  
 
Allmänna råd om personligt ansvar som FHM har presenterat:  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
• Håll en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus.  
• Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.  
• Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.  
• Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.  
• Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller 

bröllop. 
• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i 

gemensamma omklädningsrum.  
Förbundet poängterar att det är av yttersta vikt att vi fortsätter att följa dessa rekommendationer 
och gör vår del för att hålla smittspridningen nere. Aktiviteter inomhus bör även i fortsättningen 
ske med ett begränsat antal deltagare så att avstånd kan hållas, inte bara i den lokal som 
aktiviteten genomförs i utan även i trapphus, kapprum och liknande samt att resor till och från kan 
ske säkert. 
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1.3 Erbjudande från rådgivningsföretaget Ludvig & Co 
Företaget skulle ha kommit till ett medlemsmöte under hösten och berätta om sina tjänster inom 
familjejuridik. Då inte detta gick att genomföra erbjuder de nu medlemmar att upprätta 
testamente eller framtidsfullmakt efter sedvanlig genomgång och information till halva priset 
vilket är 1 950 kr styck inklusive moms. Om någon skulle vara intresserad kontakta 
 
Fredrik Jakobsson 
E-post: fredrik.jakobsson@ludvig.se 
Telefon: 011-19 45 49 (eller 0771-27 27 27) 

Erbjudandet gäller till utgången av november månad 2020.  
Uppge att ni tillhör SPF Seniorerna Söder och att ni vill utnyttja det aktuella erbjudandet. 

 

1.4 BIO på Cnema skjuts framåt i tiden 
Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer har tillsammans med Cnema diskuterat framtiden för våra 
filmer. I första hand de två resterande filmerna från vårens program som ställdes in av kända skäl. 
Möjligen kan vi i någon form visa dessa våren 2021 men det är naturligtvis avhängigt av 
pandemins utveckling.  

Cnema vill gärna att vi återtar visningarna som vanligt men vi ställer oss tveksamma. Cnema har ju 
själva visat seniorfilmer som de kallar för Dagbio men vi är kritiska till hur genomförandet har 
gjorts. Det måste ske på ett säkrare sätt, något vi också framfört till Cnema och som de lovat att 
åtgärda.  

Vi återkommer med mer information om läget längre fram. 

 

1.5 Studiecirklar 
Vi vill informera om att SV har en del digitala studiecirklar https://www.sv.se/ 
De kostar från 0 kr och uppåt. 

  

https://www.sv.se/
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2 Det här har vi genomfört den senaste tiden 
2.1 Promenader 
Vi har fortsatt gå promenader på ca 3 km i en grupp i Rambodal. 

Se agendan för kommande aktiviteter. 

 

2.2 Fika på Vetekornet 
Vi har nu träffats ett par gånger på Café Vetekornet för en eftermiddagsfika. Vi håller 
säkerhetsavstånd mellan oss för att reducera risken att bli smittade. 

 

3 Agenda för den närmaste tiden framöver 
Nedanstående mycket tunna agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för nya  
aktiviteter fastställs (eller ändras) samt efter FHM rekommendationer. 
 
Tisdagar 
Kl 10:30 

Gemensamma promenader i Rambodal.  
Samling på parkeringen vid Rambogatan 60. 
För mer information kontakta Birgitta Hilke,  
tfn 070-847 17 93. 
 
Under promenaden gäller ”säkerhetsavstånd” till varandra, så att vi 
reducerar risken att bli smittade. 
 
 

Onsdag 25 november 
Kl 13:30 
 
 

Fika på Café Vetekornet. 
OBS! Ingen föranmälan, det är bara att komma. 
För mer information kontakta Monica Sandelin,  
tfn 070-229 92 70 
 
OBS! Vi håller avstånd till varandra under fikat. 
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4 Några påminnelser 
 
4.1 Vår e-postadress till föreningen 
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com 

Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande 
underhållning/föredrag, resor eller fester så maila oss. 

OBS! Ni som har bytt e-postadress eller inte har meddelat oss sin e-postadress, så skicka ett mail 
till ovanstående e-postadress så kommer ni med på våra utskick. Det finns ett antal medlemmar 
som ännu inte har meddelat oss sin e-postadress, vilket innebär att det är svårare att hålla alla 
informerade. 

Dela gärna detta månadsblad med medlemmar som du vet inte har tillgång till e-post. Det är svårt 
att nå alla med information och dyrt för föreningen att skicka brev till alla. Glöm inte att kolla 
hemsidan då och då. Det är där vi kan sprida nyheter snabbast nu när vi inte kan ha 
medlemsmöten. 

 

4.2 SPF appen 
Påminner om SPF appen. Se månadsblad 2020:1. 
Ett bekvämt sätt att få meddelanden när ny information finns från oss i styrelsen, distriktet och 
förbundet. 

 
4.3 Resekommittén söker ytterligare en person 
Resekommittén behöver förstärkning nu när vi snart påbörjar planeringen inför våren. Ytterligare 
en person som kan hjälpa till. 
Kontakta Gordon Carlson eller Birgitta Hilke. 
  

mailto:spfsoder@gmail.com
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5 Föreningens funktionärer  
Första namnet i respektive ruta nedan är kontaktperson. 

Uppdragsroll Namn Telefon E-post 
        

Styrelsen, Ordförande Gordon Carlson 073-145 10 86 gordon.carlson72@gmail.com  
Styrelsen, Sekreterare Vakant ---- ---- 

Styrelsen, Kassör Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
Styrelsen, Vice ordf. och utbildningsansvarig Jan-Olof Steen 070-775 00 87 Jo.steen@live.se  
Styrelsen, Webbredaktör och festkommittén Monica Sandelin 070-299 92 70 monicasandelin@tele2.se  
Styrelsen, Ledamot och resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Styrelsen, Ledamot Ulla Hägg 070-258 81 25 ulla.hagg47@gmail.com  
            

Festkommittén  Monica Sandelin 070-299 92 70 monicasandelin@tele2.se 
Festkommittén John Källström 070-571 77 10 johnkallstrom@hotmail.com 

Festkommittén Meta Månsson 070-714 12 64 meta.mansson@hotmail.com  
Festkommittén Marianne Jonsson 073-494 47 55 marjon1959@hotmail.com   
         

Kaffekommittén Kerstin Johansson 070-981 76 38 kerstin.johansson11@bredband.net  
Kaffekommittén Katarina Andersson 073-153 51 90 katarina.andersson3@comhem.se   
Kaffekommittén Inga-Lill Jonsson 073-159 90 80 Inga-lill43@hotmail.com  
Kaffekommittén Marita Karlsson 076-007 42 08 marita.mk@bredband.net  
            

Resekommittén Birgitta Hilke 070-847 17 93 birgitta.hilke@telia.com  
Resekommittén Yvonne Lindell 070-146 63 21 yvonne.lindell@telia.com  
Resekommittén Vakant ------ ----- 
            

Lotterier Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Lotterier Gunilla Delin 070-636 53 08 gunka51@hotmail.com  
Lotterier Marianne Jonsson 073-994 47 55 marjon1959@hotmail.com 

             

Hemsida och SPF app Monica Sandelin 070-299 92 70 monicasandelin@tele2.se  
Hemsida och SPF app Gunnar Lindell 070-662 74 12 gunnar.lindell@telia.com  
       

Revisor Gunnar Bleckert 076-102 22 97 gunnar.bleckert@telia.com  
Revisor Lars Mokvist 070-229 73 01 lars.mokvist@telia.com  
Revisor ersättare Elisabeth Larsson 070-914 47 31 elisabeth.larsson@husbocken.se  
            

Syn- och hörselombud Susanne Lönnqvist 076-367 49 27 susanne.lonnqvist@live.se  
Folkhälsoansvarig Ingrid Bindekrans 073-229 39 78 ingrid.bindekrans@gmail.com 

Boule Gun Pettersson 073-639 96 28 smulan.35@comhem.se  
Trafikombud Karl-Erik Hamström 070-777 43 27 karl-erik.hamstrom@telia.com  
Seniorbio Lennart Brunfelt 073-352 48 14 lennart.brunfelt@bredband.net 

       

Valberedning – Ordförande Lennart Brunfelt 073-352 48 14 lennart.brunfelt@bredband.net 
Valberedning Inga-Maj Lundmark 070-580 40 99 ingamaj.lundmark@gmail.com  
Valberedning Arne I Svensson 070-232 42 40 arne.annemarie@telia.com  
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Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i månadsskiftet 
november/december. 

Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida. 
 
 
 
 

Vår verksamhet sker i samverkan med  
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