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Bäste SPF-medlem! 
 

Den första hälften av 2022 har varit händelserikt och då inte bara i positiv betydelse. Det 

första månadsmötet fick vi ställa in på grund av ökande covidsmitta. Sen lugnade det sig och 

de flesta av oss årsrika är nu fullvaccinerade. Nu hör vi åter på nyheterna att smittan ökar 

igen och man talar om en femte dos till alla över 65.  

Men också ute i världen händer saker som påverkar oss. Det förödande kriget i Ukraina 

innebar att det kom flyktingar till Åmål som behövde stöd och boende. Åmålsborna har ställt 

upp på många sätt med pengar, insamling av förnödenheter och annat som gör en vardag 

möjlig för flyktingarna. 

Sedan har vi valet i höst och här är det viktigt att vi alla verkligen utnyttjar vår demokratiska 

rätt att rösta – på allt för många håll i världen finns inte denna rättighet! Oavsett vilket parti 

vi väljer, ta reda på vad just ditt parti vill göra för oss. Åmåls kommun har antagit en ny 

vision: Ett gott liv – idag och imorgon. Vad innebär det konkret i frågor som gäller oss 65+? 

Ställ frågan till de olika partierna och kräv svar! 

Vi vill bli fler i SPF Seniorerna Åmåliterna. Undersökningar visar att de flesta får kännedom 

om SPF genom vänner, släktingar och tidigare arbetskamrater. Berätta om SPF för dem du 

känner och försök få dem att bli medlemmar. Den främsta anledningen att bli medlem, är att 

ta del av de aktiviteter vi anordnar och att träffa nya vänner. Vi har här i Åmål ett mycket 

brett utbud av aktiviteter och det finns något för de flesta. Den 21 september kommer vi att 

anordna en träff för nya SPF-medlemmar i vår lokal. 

Bland allt det vi kommer att bjuda på i höst, finns mannekänguppvisning, kanalfärd på Göta 

Kanal, studiebesök på Hembygdsmuseet, musikunderhållning och många olika cirklar och 

annat smått och gott. Kolla in programmet för hösten som finns bifogat! 

Välkomna till en aktiv höst – vi ses! 

 

Lisette Lindenström 

Ordförande SPF Seniorerna Åmåliterna 

 

 


