
BYGGNADS.    

BYGGETTAN Stockholm 

 HÖSTENS PLANERADE VERKSAMHET 
bör anpassas till denna Corona-pandemi som med tydlighet 

visat att det är svårt att bryta isoleringen.                                                                          
Tyvärr vet vi inte hur länge pandemin ska pågå och hur länge vi 70+ 

ska leva med särskilda restriktioner. 

En del lättnader har gjorts men vi måste fortsätta med de 

grundläggande reglerna, enligt Folkhälsomyndighetens råd.       

Undvik större folksamlingar, håll avstånd, stanna hemma oftare än 

tidigare, tvätta händerna och undvik det du tror kan vara en fara att 

bli smittad, för det gäller att vi fortfarande håller oss friska.  

Den 30 juni meddelade regeringen att de har tillsatt en 

kommission för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att 

begränsa spridningen av covid-19. Förutom dess ordförande kommer 

kommissionen att bestå av sex till åtta personer som representerar 

hälso-, sjukvård- och omsorgsområdet, samt personer med expertis 

inom statsvetenskap, nationalekonomi, etik- och kriskunskap.  

Ljusglimtar i Coronapandemin• 10 augusti: Lyckad Coronabehandling 
med blodplasma. 

  Medlemsmöten 

Vi anordnar normalt sex medlemsmöten varje år som vanligtvis 

genomförs i ABF-huset på Sveavägen. Förhoppningen är att 

medlemsmötet den 13 oktober och 17 november går att 

genomföra.  



JULBORDET är bokat den 7-8 december 2020. Mera om detta 

senare beroende på då gällande restriktioner och VIKING LINE. 

                                                 
Studieverksamheten för hösten 2020 är svår att genomföra.             

  Studier via digitala hjälpmedel 
Finns det förslag på någon lämplig aktivitet så är ni välkomna. 
Mycket intressant kan vara att studera vårt pensionssystem 
Friskvård i någon lämplig form.                                                       
Hälsovårdscirkeln, Qigong under ledning av Monica Henerius.                                                                                       
Studera byggnader i Stockholm.                                                       
Landskapsstudier via nätet.                                            
Prova på distanskurs 
Är du nyfiken på att veta mer om hur det fungerar att gå en distanskurs? 
   

 

Till hösten 2020 så har ABF Stockholm möjliggjort för flera kurser på 

distans så att du kan delta från vart än du befinner dig! Men vi kan alla olika mycket 

om datorer, teknik och internet, vi har olika vana att röra oss i den digitala miljön.  

Känner du dig osäker på om en distanskurs passar just dig eller vill lära dig mer om 

hur den digitala miljön fungerar? Nu erbjuder vi gratistillfällen där du som deltagare 

får möjlighet att prova på och lära dig mer om hur kurser på distans fungerar.    

Bra att veta  
 För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte 

det är du välkommen att anmäla dig via telefon 08-453 41 00. 

 Kallelsen får du ungefär tio dagar innan kursstart. 

 Eventuell kostnad för studie- eller arbetsmaterial kan tillkomma. 

 Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. Arbetslösa och långtidssjukskrivna på 

heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 

30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger. 

Läs mer om hur det fungerar att gå en kurs hos oss, samt om villkor och ångerrätt  



 

PRIS 

0:- Ordinarie pris 

ANMÄL DIG 

STARTDATUM 24/8 

VECKODAGAR Måndag 

TIDPUNKT 13:00 - 14:00 

ANTAL TILLFÄLLEN 1 

ARRANGEMANGSNUMMER 478616 

PLATS Distans på nätet 
ANMÄL DIG 

                                                                                                               

  Styrelsen har bokat ett styrelsemöte den 22 
september om Folkhälsomyndighetens restriktioner tillåter detta. 

För att komma in på PRO Byggettans hemsida, 

Googleprobyggettan . Här finns säkert något som är 

intressant, och har Du något som du vill framföra på hemsidan så är 

du välkommen att kontakta någon av oss. 
Ordförande: Bernt Lundberg.  STHLM. Mobil:070-743 19 56. 

Lundberg.bernt@gmail.com  

Sekreterare: Inger Ki. SOLNA 076-309 93 12  ingerki@spray.se   

Kassör: Jan Erik Jorderud. ÅKERSBERGA. Mobil:070-777 09 46                              

E-post  Byggettan vill gärna ha Din Mail-adress, 

skicka den till jorderud2@gmail.com för det kan underlätta 
framtida kontakter.        
 

   Byggnads                                         

Byggettan Stockholm.                                                                                                                                         
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