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Ur mitt perspektiv 
Verkligheten styr som alltid och jag hade tänkt att 
nästa utgåva av INFO skulle på bred front beskriva hur 
vi växer, vilka avtalspartners vi har träffat och vilka som 
står på tur för att knyta värdefulla kontakter till vår 
förening.  
Nu blir det istället helt om och en anpassning till det 
förändrade vardagslivet för oss alla. Distansmöten och 
informationsflöde via media istället för det viktiga 
mötet där vi träffas, utbyter tankar och idéer till 
ömsesidig nytta för oss alla.  
Tag väl hand om er och lyssna på alla goda och väl-
grundade förslag till ett förhållningssätt som innebär 
en begränsad spridning av det världsomfattande 
virusangrepp som vi nu står inför. Såvitt jag kan 
bedöma har vi inte en samlad bild över dess utveckling 
över tid. 
Lars Kjellberg 
 
Coronatider 
Dagarnas nyhetsflöde domineras av Corona och Covid-
19. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige 
bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten upp-
manar människor med symtom att undvika sociala 
kontakter för att inte smitta andra. 
 
Undvik sociala kontakter  
om du har symtom eller är över 70 år 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med sym-
tom, även milda, att undvika sociala kontakter för att 
inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i 
privatlivet. 

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta 
minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går 
tillbaka till jobb eller skola.  

Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina 
kontakter med andra människor så långt som möjligt 
under en tid framöver. Det gäller även om du känner 
dig frisk. 

För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av 
äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får 
symtom på luftvägsinfektion. 

Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar 
om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska. 

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden 
och gör aldrig göra ett besök om du har 
luftvägssymtom. 

Planerade aktiviteter som ställs in / flyttas fram 
18 april  Teknikträff hos Skeppsbrons (utgår) 

Här återkommer vi med förslag till nytt 
datum när vi har en samlad bild över läget 
utifrån de rekommendationer samhället ger 
om sammankomster och smittspridning. 
 

29 maj Teknikträff hos Forsbergs, Sollentuna 
Mötet ställs in helt. Här återkommer vi med 
förslag till nytt datum när vi har en samlad 
bild över läget utifrån de rekommendationer 
samhället ger om sammankomster och 
smittspridning. 
 

30 maj Föreningsmöte i Sollentuna 
 Mötet ställs in helt. Vårt första verksamhetsår 

blir ett förlängt år från starten hösten -19 och 
interimsstyrelsen sitter kvar tills ordinarie 
föreningsmöte 2021. Det innebär att vi 2021 
har ett helt verksamhetsår inkl ekonomisk 
redovisning att ta del av. 

 
5 juli Diggiloo 
 Vi avvaktar utvecklingen och följer den plane-

ring som arrangören har eftersom det är en 
aktivitet som ligger utanför vår kontroll. 

 
21 aug Teknikträff på ALDE 
 Vi låter tills vidare träffen ligga kvar men har 

full beredskap för att flytta fram även detta 
möte beroende på hur utvecklingsläget ser ut 
när vi närmar oss semesterperioden. 

 
Spridning av och tillgång till INFO från föreningen 
Skicak gärna detta INFO vidare till era Concorde hus-
bilsvänner. Vill de ha tillgång till INFO direkt, kontakta 
oss på info@cmas.se med begäran ”vi vill vara med på 
sändlistan för INFO från CMAS” 
 
Vill inte ha någon information från CMAS 
Maila info@cmas.se med beskedet ”Stryk oss i sänd-
lista för INFO från CMAS” så stryker vi era uppgifter 
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