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Välkommen till Skånedistriktets tredje digitala nyhetsbrev med information och nyheter från distriktet.
Det skickas ut till alla medlemmar i SPF Seniorerna Skånedistriktet med en registrerad e-postadress.

Nyheter från Skånedistriktet

Hösten är här och vi kan börja blicka tillbaka på ett verksamhetsår som minst sagt har varit annor-
lunda. Covid-19 har haft stor påverkan på både Skånedistriktets och föreningarnas verksamhet. De
anställda på distriktskansliet har varit delvis permitterade sedan april månad därför att möten, utbild-
ningar och andra aktiviteter har fått ställas in och även verksamheten inom föreningarna har gått på
sparlåga. Detta har naturligtvis varit absolut nödvändigt eftersom våra medlemmar tillhör riskgruppen
och viktigast av allt har varit att förhindra smittspridning. Glädjande nog har Skåne varit relativt för-
skonat från covid-19 hittills och få äldre har drabbats.

Föreningarna på gång trots corona
Det som också är glädjande är att de flesta föreningarna har varit påhittiga och kunnat fortsätta med en del av sina aktivi-
teter trots rådande omständigheter. Detta framkom av de många samtalen som distriktskansliet har haft med förenings-
ordföranden. Under sommaren och hösten har distriktet ringt runt till föreningsordföranden för att erbjuda hjälp och höra
hur det går med verksamheten. Det gör vi fortfarande, för det tar tid att kontakta 122 föreningar.

Ökat intresse för digitala möten
Distriktet har också mailat ut en enkät till föreningarna och 71 svar inkom, det vill säga en svarsfrekvens på ca 60%. Det
huvudsakliga syftet med enkäten var att ta reda på i vilken utsträckning föreningarna använder sig av digitala verktyg och
huruvida det finns behov av utbildningar i digitala möten. Det visade sig att det finns en hel del intresse för detta. Just nu
erbjuder distriktet kostnadsfria seminarier där man kan prova på ett digitalt mötessystem.

Vad ska vi göra i höst och i vinter?
Många föreningar har efterlyst tips på lämpliga aktiviteter under hösten och vintern. Under sommaren har det varit enkelt
att kunna genomföra utomhusaktiviteter men det blir allt svårare i takt med att vädret blir sämre. SPF Seniorerna följer
självfallet Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skånedistriktet har sammanställt en lista med tips: ”Vad gör andra
föreningar i höst?” som kan rekvireras från kansliet. Sedan kan varje förening avgöra vad som är genomförbart inom den
egna verksamheten. Välkommen att maila till marjolein.spfskane@gmail.com, så skickar vi den.

Vänliga hälsningar
Distriktskansliet



Vad trevligt att du läste vårt nyhetsbrev, vi hoppas att det uppskattades.

Du kan alltid nå distriktskansliet på telefontid måndag–torsdag kl. 9.00–12.00. 

Titta gärna in på hemsidan, https://www.spfseniorerna.se/skanedistriktet/

Vår e-postadress är spf.skane@telia.com. Postadress: Västergatan 15 B, 243 31 Höör.

Medlemskapsförändringar
Funderar du på att byta förening? Gör det innan årsskiftet! Kontakta din nya förening i god tid. Du kan också maila

till distriktskansliet på spf.skane@telia.com

E-postadresser
Du får detta nyhetsbrev tack vare att din e-postadress finns registrerad hos din SPF-förening. Om du har vänner

och bekanta som inte har fått nyhetsbrevet kan det bero på att deras e-postadress inte finns med. 

Tipsa gärna att de kan kontakta sin förening och meddela sin e-postadress!

Ordförande- och föreningskonferensen 5 november 2020
Vad ska vi göra i höst och vinter? Skånedistriktets årliga ordförande- och föreningskonferens blir den 5 november i

Ystad i en annorlunda form. Det kommer att vara möjligt att delta såväl fysiskt som digitalt. 

Det finns plats för max 50 deltagare på plats och vi hoppas även att många vill delta hemma från datorn. 

Mer information och inbjudan har mailats ut till föreningarna.

Plats för ordförande- och föreningskonferensen 2020: 

Fritiden Hotell & kongress i Ystad. https://hotellfritiden.se

Konst- kultur- och musikintresserade, se hit!
SPF Seniorerna Gästriklandsdistriktet delade med sig av dessa tips om digitala guidade

visningar på konstmuseer, konserter och teaterföreställningar. 

Besök Liljevalchs, Moderna Museet eller Nordiska Museet från din soffa! Se och lyssna

på föreställningar från bland annat Kungliga Operan, Riksteatern och Dramaten. Se här:

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/aktiviteter/tips-och-ideer/

Nöjesteatern i Malmö anpassar sig efter folkhälsomyndighetens rekommendationer och anordnar trevliga,

mindre evenemang för 50 personer i lokaler där det kan hållas distans. Se här: https://nojesteatern.se

kort från distriktet

Övriga nyheter

Mera pengar till äldreomsorgen
Sveriges kommuner har fått ett stort tillskott från

regeringen inför 2021. Kommunerna i Skåne får

sammanlagt 960 miljoner kronor som kommer att

fördelas proportionellt mellan kommunerna bero-

ende på invånarantalet. Pengarna är avsedda för

äldreomsorgssatsningar och äldreomsorgslyft.

Pensionstillägg för pensionärer
Från och med september 2021 kommer pensionen

att höjas genom en ny förmån som kallas inkomst-

pensionstillägg. 

Den ger upp till 600 kronor mer för den som har en

inkomstgrundad allmän ålderspension på mellan 9

000 och 17 000 kronor per månad. 

Tillägget ska inte påverka andra förmåner för pen-

sionärer som garantipension eller bostadstillägg. 

Regeringen vill också sänka skatten i ett sista steg

för pensioner, eftersom lön och pension skattas

olika. Skillnaden i beskattningen ska vara helt

borta den första januari 2023. 

Distriktskansliet på Västergatan i Höör.


