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Den här sommaren har verkligen inte varit normal. Corona-viruset har inte bara 

inneburit oro för att bli smittad utan också isolering och ökad ensamhet. När vi 

inte kan träffas som vanligt är det viktigt att hålla kontakten på andra sätt. Vi i 

styrelsen har därför ringt runt till alla medlemmar för att höra hur läget är för var 

och en. Alla vi talat med har varit positiva till samtalet. Många upplever 

följderna av pandemin som jobbiga även om man själv inte blivit sjuk. Några av 

de vi talat med har erbjudit sig att vara ”medmänniska” på telefon. Ett utmärkt 

initiativ. Du som gärna vill ha någon att prata med, hör av dig till någon av oss i 

styrelsen så ska vi förmedla kontakten. 

 

Det är några medlemmar som vi inte kunnat nå med de telefonuppgifter som 

finns i medlemsregistret. Du som inte har blivit uppringd ombeds därför ta 

kontakt med någon av oss i styrelsen så att vi kan rätta upp eventuella 

felaktigheter. Vi vill också höra hur du mår och om vi kan hjälpa dig på något 

sätt. Det är viktigt att prata. Att dela sin historia med andra gör att man förstår 

att alla haft sitt att kämpa med. Du är inte ensam om att känna dig ensam! 

 

Aktiviteter i corona-tider 

Försök att röra på dig, gärna utomhus. Man kan gympa hemma, inne eller ute. 

Man kan gå ut och promenera. Ta med en god vän, grannen eller din partner. 

Varför inte prova Hälsans Stig i Östhammar eller Vallonstigen i Gimo? Du som 

kan cykla kan prova den nya cykelleden som RSMH anlagt i Gimo och som 

nyligen invigdes. Östhammars kommun har tillsammans med bl.a. OK Rohden 

tagit fram aktiviteten Hitta ut. Leta checkpoints och upptäck din närmiljö!  

 

 

Styrelsen genom Olle Andersson, ordförande 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 070-6309315 Till Olle kan du också 

skicka E-post på adressen: olleandersson.oas@gmail.com  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 

Peggy Rohdin (sekreterare) har telefon 070-5688675 
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