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Coronaepidmin håller oss envist i sitt grepp och de hela tiden skärpta restriktionerna 
gör att vi tyvärr ännu inte kan träffas. Hade varit så roligt om vi kunde ha ordnat en 
Vändagsträff, men tyvärr gäller det bara att ännu en tid hålla ut. På söndagen firar vi 
”alla hjärtans dag”, eller vändagen som den ofta kallas hos oss. Då blir vi påminda 
om hur viktigt det är att värna om våra vänskapsband. Med goda vänner delar vi 
både glädje och sorg, lär oss nytt och upplever nya sidor av oss själva. Vänner ger 
livet så mycket mer innehåll och många klingande skratt. 

Eftersom vändagen med tiden har utvecklats till en dag då envar denna dag 
uppmärksammar sina kära och goda vänner med presenter eller brev, får nu detta 
brev vara en gåva från oss i styrelsen till er och därmed vill vi önska er en 
trevlig Vändag. 

Vi lever fortsättningsvis i en tid där det är svårt att blicka framåt och därför får vi 
hitta på kreativa lösningar för att kunna mötas på ett tryggt sätt. Vi har nu planerat 
in en guidad vårpromenad, mot byns nordvästra del, den 10.3 med start klockan 
17.30 från hälsocentralen. Därtill vill vi ordna en vårfest så snart det är möjligt med 
beaktande av vädret och restriktionerna. 

Vårt årsmöte bör vi hålla, på grund av Corona situationen, som ett distansmöte på 
TEAMS den 25 februari klockan 18.30 Du kan delta i mötet med att koppla upp dej 
på den till dej sända länken.  

På mötet behandlas ordinarie årsmötes ärenden enligt stadgarna. Detta brev 
gäller som möteskallelse. 

Mötets officiella adress är Klappedsvägen 12.C 15 men meningen är att endast 
ordförande finns närvarande på denna adress. 

Årsmöteshandlingarna finns till påseende på vår webbplats f.o.m 24.2 

Nu hoppas vi att vi snarast kan lägga Corona krisen bakom oss och bana väg för en 
trygg framtid. 

Ännu krävs det tålamod och uthållighet av oss, något som vi minsann fått lära oss 
under den senaste tiden, men förhoppningsvis kan vi snart igen ha fysiska möten då 
vi får träffas, prata och skratta tillsammans. 

Det gäller nu att vara snälla och barmhärtiga mot oss själva och varandra. 

  

Styrelsen önskar allt gott och en god fortsättning på våren. 



 


