
Ordförandens hälsning hösten 2020.
Kära SPF-medlemmar!

Ett normalt år hade vi startat upp våra aktiviteter och Pensionärernas Hus hade sprudlat av skratt och 
umgänge. Nu är det något som vi inte har upplevt förut. Våra lokaler ekar tomma. Förbundet kommer
med nya riktlinjer under september men inför detta besked så kan vi inte bedriva vår ordinarie 
verksamhet. Tanken är ändå att respektive verksamhetsledare, kan bedriva en begränsad aktivitet, 
utifrån regler om avstånd och hygien samt med deltagarnas egna beslut om deltagande. Vårt café 
kommer att på försök, från vecka 36, hålla öppet på onsdagar mellan 10–14 med självservering. Det 
är kontant eller swish som gäller. Aktivitetsledare kan kontakta Ann Demerwall så förbereder hon 
önskad förtäring. Avståndsregler begränsar antalet samtidigt närvarande i stora-, bridgesalen och 
caféet till 25–30 personer. Respektera detta!!

Många medlemmar upplever att den påtvingade ensamheten är påfrestande. Det som är glädjande 
är trots allt att vi tar hand om varandra och försöker stötta där det går. Det visar på styrkan inom SPF 
Seniorerna. Frivilligcentralens volontärer har på ett förtjänstfullt sätt hjälpt till med matleveranser. Att
bekämpa ofrivillig ensamhet är viktigt. Vi kan alla dra vårt strå till stacken och därför betyder vår 
medverkan i Frivilligcentralens verksamhet extra mycket. 

Inom det seniorpolitiska arbetet i Strängnäs kommun försöker vi påverka inriktning och utfall till gagn 
för er medlemmar. Vi är engagerade, tillsammans med övriga SPF-föreningarna i kommunen, i de 
frågor distriktet redovisat i Seniorplanen. I Bostadsfrågan arbetar vi för att bostadsbolagen skall bygga
fler trygghetsboenden med gemensamma lokaler. Vi kommer också att påverka utformningen av ett 
nytt särskilt boende (SÄBO) i Strängnäs; Välfärdsteknik är ett område vi bevakar så att 
teknikutvecklingen inte ersätter mänsklig kontakt.  Nya pengar har kommit kommunen till del.

Tillsammans med PRO har vi sammanställt en skrivelse, se hemsida och FB, för att påverka 
Socialnämnden i beslut angående nedläggning av Glada Laxen. Beslut tas i september. Beträffande 
frågan om hyreshöjningar inom SÄBO och att arbetet inom Seniorrådet förändras pågår samråd. 
Politikens beslut fattas ofta utanför vår insyn. Välfärdsfrågor för oss seniorer hanteras bara som 
budgetfrågor utan tanke på konsekvens för den enskildes dagliga liv. Allt för ofta upplever vi att vi 
bara kommer till tals vid valrörelserna. Det får inte vara så att våra hjärtefrågor bara kommer upp på 
den politiska agendan vart fjärde år!

Slutligen vill vi tacka för ert förtroende och ser fram emot framtida aktiva och innehållsrika senior år!

För styrelsen i SPF Seniorerna Strängnäs genom,

Sven Olof Ersmarker

Ordf.


