
 

Kära Medlemmar, 

Folkhälsomyndigheten har tyvärr tvingats skruva åt restriktionerna ytterligare för 

att förhindra spridning av coronaviruset.  

En följd av detta är att kommunen stängt i princip alla idrottshallar, inklusive 

Vilundahallen. Denna åtgärd gäller några veckor och omprövas om förhållandena 

så tillåter.  

Flera utomhusaktiviteter har ägt rum under hösten. Det har varit uppskattade 

promenader, cykelturer och bouletävlingar, liksom golf, bangolf, linedance och 

”Stenkul på Vilundavallen”. Styrelsen riktar ett varmt tack till de volontärer som 

lett dessa verksamheter.   

Programkommittén har under hösten planerat för att kunna ordna fyra 

julfikatillfällen i matsalen i Messingen under december, med högst 50 deltagare 

per tillfälle. Styrelsen har dock kommit fram till att det inte är möjligt att 

genomföra dessa under rådande restriktioner.  

Biblioteket i Upplands Väsby har sedan pandemins början erbjudit hemkörning av 

låneböcker till de pensionärer som så önskat. Denna tjänst upphörde den 4 

november. SPF har reagerat mycket kraftigt i denna fråga. Samråd pågår med 

kommunen i ärendet.  

SPF och PRO har inom ramen för projektet ”Gemenskap i Väsby”, sagt att vi 

lyssnar med våra medlemmar om några kan tänkas anmäla sig som volontärer 

för att bistå pensionärer, som önskar låna böcker på biblioteket och inte kan eller 

vill ta sig dit själva, att hämta och lämna böcker åt dem.   

Om du kan tänka dig att hjälpa till som volontär med detta vänd dig till Lena 

Kanström, ordförande i Vänner i Väsby, antingen via e-post, 

lena.kanstrom@hotmail.se eller via hennes mobiltelefon 070 092 70 32. Lena 

behöver volontärer från alla delar av Upplands Väsby. 

Vi avvaktar med att producera ett tryckt vårprogram, eftersom vi just nu inte vet 

om programmen går att genomföra. Det är vår förhoppning att många av de 

aktiviteter som planerades för 2020, men som blev inställda, kommer att kunna 

genomföras när restriktionerna så småningom släpps.  

Årsmötet 2021 är planerat till den 22 februari. Vi undersöker just nu alternativa 

lösningar att genomföra årsmötet om restriktionerna då fortfarande kvarstår. 

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det stöd vi fått under det gångna året. Det 

är vår förhoppning att vi alla ska kunna fira en så normal jul som möjligt och att 

det nya året bär med sig goda nyheter, med lättnader av de rådande 

restriktionerna.  

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt år önskas er alla!  

Upplands Väsby i november 2020 

Ulf Grufman 

Ordförande  

SPF Styrelsen i Väsby 
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