
 
 
 

 
 

En sommar har så många ansikten… 

 

    
 

    
 

Sedan några veckor är det soligt och varmt, ibland blåsigt, det vill säga härlig högsommar i Roussillon!  

I Paris arbetar politiken vidare och den 4 juli presenterades den nya franska regeringen. Det är den andra regeringen 
med Elisabeth Borne som Première Ministre, en regering utan absolut majoritet i l’Assemblée Nationale, och med 
stark opposition från både vänster och höger. I regeringsförklaringen säger Elisabeth Borne att ett kollektivt ansvar 
kommer krävas för att leda Frankrike framåt i dessa turbulenta tider av krig, klimat- och miljöproblem, otrygghet, 
stigande priser mm. Det krävs dialog och även om man inte är ense i sak är alla eniga om att gemensam handling är 
nödvändigt för att hantera problemen och leda Frankrike mot framtiden. Olivier Véran, före detta hälsominister, är 
talesman för regeringen, så vi kommer höra mycket från honom och ”la Première Ministre” under de kommande 
åren.  

 

 
        

 



   

 
Min förhoppning var att alla skulle kunna njuta fullt ut av sommaren i år och att Covid 19 skulle vara långt borta… 
 
Men trots värmen sprids den nya varianten av Covid 19 sedan en tid tillbaka kraftfullt bland annat i Frankrike. I vår 
region rapporteras flera tusen nya fall av varianten BA.5 den senaste veckan. 154 000 nya fall i Frankrike på ett dygn 
fick Premiärministern att i TV framföra en rekommendation om att bära munskydd.  

Följande gäller just nu: 

- Munskydd rekommenderas i all kollektivtrafik och taxi 

- Munskydd är obligatoriskt vid läkarbesök, på sjukhus och äldreboenden 

För dig som ska resa till Frankrike från ett ”grönt” land, det vill säga i princip hela övriga Europa, gäller följande: 

Du som är vaccinerad och över 12 år behöver kunna visa upp: 

- Ett vaccinationsbevis med minst 3 doser eller 2 doser med sista dosen de senaste 9 månaderna (över 18 år) 
eller 2 doser (12-18 år)  

Icke vaccinerade resenärer över 12 år behöver kunna visa upp: 

- Negativt PCR-test högst 72 timmar gammalt 

- Negativt antigentest högst 48 timmar gammalt 

- Tillfrisknandebevis minst 11 dagar och högst 6 månader gammalt 

För inresande med flyg krävs dessutom EU Digital Passanger Locator Form (euplf.eu), ett franskt inresedokument. 
 

     

 

Trots orosmolnen ser vi framåt mot den kommande Nimroshösten med glädje!  Klubbmästarna och övriga styrelsen 
har just lagt fast ett preliminärt aktivitetsprogram för hösten 2022. Snart publiceras det på bloggen och hemsidan. 
Det innehåller en mängd spännande aktiviteter vid sidan om de fasta aktiviteterna golf, boule och fika.  
 
Vi startar med Nimros höstfest på Château Planères den 15 september och hoppas få träffa många, många av er då! 
Inbjudan kommer på bloggen i augusti, men reservera kvällen redan nu!. 

     Till dess önskar vi er alla en underbar sommar var ni än befinner er!  

Nimros styrelse genom Lissie 


