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Ser mejlet konstigt ut? L'ås i webbläsaren istället.
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Ett nyhetsbrev från Senioren

x

+
+
+

t
f
f

+
+
+

+
f
f

+
+
+

f
f
f

+
+
+

f
f
f

SEMOREN
I.]\'I'TI}\I\( ; IIR,\\ SPF SIl\I( }RF]TI\.\

Får hemtjänst av
z4 olika personer
Unctrer zor 8 mötte en person rnecl

hemtjänst i gcnomsnitt r5 olika
herntjänstpersonal under tr.å r'eckor. I
v issa kommuner är personalornsättningen
hiigre rindå.

Fortsatt högt genomsnitt

Hur ser det ut
i din kommun?
Personalkontinuiteten inom iremtjiinsten
varirrrar stort meilan olika kommuner. Hur
ser det ut där du bor:?

Här är hela listan

Sydvöt/.ll.a

;gf t.fl iiii:,rili'r
;ri:1:Iriifffii+

Itlrclss hrir feir
att tellet rElplr,

"i

lElena Ferörtfer fotspdr rillNeapel, fscåra &Ämslfi

Ftislc resor trll Molft eller Mallareo
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Laga gröna
kåldolmar

Island och Damkläder r
garderoben
l"iir rfji l ha r' li a il iir ;'t tirrrnrl c
J<i'al sin flir.c i(iiidel' if ilts
;rtt lrarr flr'1tat ihop r:ird
rnigi' rrndlar en läsarer.

Malena lvarsson svarar

i{iil prr rl 11 irig ri i r"rl

lri Ltr iii ltsnralrn i: Ii"r ri, r'tr serikiri
tiii 1'rits Ialr clicr" r, cgctariska
kiilrioI;t:rr'?

Här är recepten

Seniorernas
insatser behövs
SlEoiari ocir r';irilcn be triill.cr: sq:iriorei'uas
i: t til r,: r i l : c i u r' I r a rb ct s i<r a it .{'ii r ir it fir nge rit.
i,fun orl fli:r" si:iri,rlr-'r' slta joirita viriiile srii

mirste iyq:n lillltircn finnas dlir.

Eva,76, stortrivs på jobbet

Pensionsavgifterna
måste höjas
iliigt'ns uir:cicIiiIrlcl's 1..i;lnrlter irtt iji t-'n
lrcnsion liiirgl unrier halr-a slutlöncu. IJen
v li in i n gr r r lt{; ir"l rl r,r r" fl'ii n 1i i r'sä lili n gslar lcc t
i'i: i'elr;,i.

Vill se insättningsgaranti

Färöarna
|i!li rnrtl pir irri oltilglirrniig
lcsa, tiil ir.ji ar,.\tlaniens
nrr:s{ fasrinr:rnlrde ii;rr -
sitgi.)rnits lslaliLl ocir i1t
vikl:i l:'iiriialra.

21-28 maj - Boka härl

Ar du pensionerad Lärare, pedagog
eller feg. arbefster€rpesf ocfi vill
arbeta erfra ett par timmar i veckan?

lris söleer nu personer med pedägogisk bakgrund
*om vill årbetå måd ått utveckla månnislcors fulla
potential.

Låter dat inlrss*ant? Fyll i din spontanansökan på {nis"seljobb.

ffi-r[......^^J-*/-.-l+-^^kltEAOEEA4tArCt&6^frti4trc6tA4t^E tr24t-tbE4tr4A4tEEntm.
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"Det är bråttom"
Svorsh iiltlner.iir"d har iliinga
ltrns1taprrlucl.:oi orr[r rtret f-inns ctt ti'ilcfiet
stort behnr' ä\' att Lrtbilcla alla t1'1lcr a"'

r' å r'c1- o r: ]r n m s () r gsil e t'stl u ai rt in sj riliii ;il ri rr-:

il-icnar fll'F- Scnior"cnras Giista }lucht.

Vill se ett kunskapscentrum

Trädgårdsgrupp
på Facebook
1 i;r'rrppern '"1'rädgiirci i SPIi ScniolcI'l.rIt"
pr';rtns biomrucl. fl'iin. pallkr"agal i-tch

kr"u kor'"

Välkommen att gå med!

Kontanter kan bli lag
iJarll.-trl otir krcditiresiitnt ska vai"ll sk'l irliga
a tt Iiilhitniiahiilia iio rttan1.ei" ili l r,r Ltag oc l-l

atl lr ante ra tiagsltassci r'. Regeringen lligger
tloligen frnm en pro1iositiorl iiilel
.{{) llt il]ii re!l

Besked till seniororganisationerna

Ui söker dig rom har erfärenhet
från arbete i skolan och rom uill
iobba exträ när det päsrar dig.
För m*r tnlonnetlon kolrtskts Emnu pål

072 536 3E Eg
enmå.f indqvbt@ Preratgr.se

1ry

p o
httpr:I/ pre talo ruedsgog ernase/

Hit går höstens
stora hdlsoresa
i:ijli n:ecl pii hiis{.errs h;lrligasle i,rcir trlcst
givan<1c rcsa. ::B septemirer lescr r,'itili
suligr llhorios tiir err ..'eclt;i t-vllcl al aill scnl

'; rmfrmmnnn

trttn:/turruv,arrrlmconr/nenrsle{teru,ety'zl3|85F417f4gMl%2Ml414l\594471424Bi5146714?1s5B4.271 35
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tår oss att må bra. Unna dig en n1'start och
en kick!

Säkra din plats - ftirhandsboka nu!

Ny sekretess kan
drabba åildre
Om Socialstyrelsen slutar lämna ut
fii rsäljningsstatistik tö r läkernedel blir clet
svårare att föl-ja upp läkemedels nytta och
risker, menar Barbro Westerholm (L).

ökar risk ftir biverkningar

Ar din hund ftir stor?
A.ti gå ut och gå med kopplad huncl tvcks
ligga bakorrr rnårrga trllfraklurer enligt err
amerikansk studie.

Liten och lydig?

htF/Ä'umrv.anpdmcony'nanslettenretr2lslB5f41764fll2ItrI|fi73rÅ:2u]Fiotl.1a^.'aÄn-r.^tilElElAct. talEc6,^,.
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8o-årstårtanbiobiljetter
Du har chans att vinna
biljetter till Den unge
Picasso - som skildrar
konstnärens unga år.

Här tävlar du

på Facebook
Får du inte heiler nog av
Senioren? Häng med oss på
Facebook, Instagram och
Twitter.

Senioren på Facebook

Tävling: Vinn Fira rned Föj Senioren

SPF Seniorerna fiiller 8o år
och Jan Hedh har gjort en
jubileumstårta med
moccakräm och maräng.

Baka moccatårtan

Träffa oss på
trädgårdsmässan
Senioren och SPF Seniorerna har en monter
på lr{ordiska Trädgårdar i Älvsjö där du kan
byta frön och sticklingar, och träffa iris-
experten Peter Litfors.

21-24 mars

htln:/Åmruverrrlmcrm/mleilfsrplr/y'.qÅF,qE^.7R a trcnffr.aArAt16rrtu1 ,/.LFantalAatdE4]m4t aEEotry4


