
 

 

 

 

Ensamhet är ett stort problem för många äldre. Behovet av social gemenskap kan därför inte nog 

understrykas. Orsaken till ensamhet kan vara många: förlust av maka/make, sjukdom, fysiska hinder, 

ekonomi etc. Gemensamt för dem alla är behovet av åtgärder. Här har vi alla ett stort ansvar för de 

medlemmar som finns i vår förening. Det kan röra sig om hembesök med fikakorg, hjälp med 

transport till aktiviteter, besök på äldreboenden (kanske i samband med våra helgcaféer), olika 

former av väntjänster (gå och handla, följa med till läkare) etc. Det är bara fantasin som sätter 

gränser för vad vi kan göra för våra medmänniskor!       

 

Jag vill med detta mail efterhöra ditt intresse och din möjlighet att  medverka till att ensamheten för 

någon föreningsmedlem i SPF kan minskas. Meddela mig via e-post iwramsmyr@gmail.com eller 

via mobil 070-61 42 682 ditt intresse. Gör detta senast 15 oktober. Prata samtidigt om vad du skulle 

kunna bidra med i sammanhanget – hembesök, transport, väntjänst etc. 

 

Du kanske undrar hur vi sen går vidare i detta ärende. Min plan är då följande: I samband med att vi 

vid årsskiftet skickar ut programblad för kommande år kommer det där att framgå en möjlighet för 

medlem att önska någon form av kontakt – det kan då röra sig om hembesök, transport, väntjänst etc. 

Genom tidigare förteckning över de som är beredda att hjälpa till kan detta nu paras ihop med de 

önskemål som framkommer. 

 

För tydlighetens skull vill jag dock meddela att det inte blir jag som parar ihop önskemålen med de 

inkomna intresseanmälningarna. Det blir Gunni-Ann Berggren, friskvårdsansvarig i föreningen samt 

Bertil Thomasson, äldreansvarig i föreningen. Båda dessa personer tycks känna alla i kommunen – 

och t.o.m släktskap i dess olika former. Därtill åtnjuter dessa personer stort förtroende i föreningen. 

Med dessa som slutansvariga för den planerade  verksamheten känner jag mig därför trygg. . 

  

Välkommen med din intresseanmälan. Tillsammans kan vi göra en bra förening bättre! 

 

Hälsningar 

Ingvar Wramsmyr 
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