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Järntorget 1 

613 30 Oxelösund 

Tel: 070-386 9305 

E-post: spf.oxelosund@gmail.com 

Hemsida: www.spfseniorerna.se/oxelosund 

Expeditionstid: Torsdagar 10.00-12.00 

Organisationsnr: 819001-3105    Bankgiro: 5111-0534 Swish: 1235128657 

Medlemsavgiften är 370 kr/år 

Styrelse och revisorer (enligt valberedningens förslag och under för-

utsättning av årsmötets godkännande) 

Ordförande Dan Johansson, omval 1 år 070-644 97 47 

Sekreterare Arne Stockman, 1 år kvar 070-631 56 92 

Kassör Bengt Nilsson,  omval 2 år 070-733 41 92 

 Göran Johansson, 1 år kvar 070-601 86 37 

 Kristina Linde Jensen, omval 2 år 070-212 92 98 

  Sören Berglund, 1 år kvar 070-684 36 53 

  Lars-Christer Lundgren, 1 år kvar 070-589 15 01 

 Gerd Löfgren, omval 2 år 072-716 96 55 

  Vakant  

Revisorer Ulf Nilsson, 1 år kvar 073-960 29 41 

  Bo Jender, omval 2 år 33341 

Revisorssuppleant Ella Karlsson, omval 1 år 072-706 05 60 

  Marianne Karlsson, omval 1 år 073-028 26 57 

Aktiviteter, arrangemang, månadsträffar, cirklar m m  

genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan 

Är du intresserad av styrelsearbete - hör av dig till någon i styrelsen! 
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Ordförande har ordet! 

Året 2020 startade bra för vår förening med många uppskattade aktiviteter, 
varav några nya nämligen Minnesträning, Användning av smarta telefoner,  
Sittgympa och kurs i Gammeldans. Vi fick även många nya medlemmar. Men 
sedan kom det stora problemet Covid 19 och fr.o.m. kvartal 2 tvingades  
vi ställa in alla aktiviteter utom utomhusaktiviteterna Vandringar, Boule och 
Bangolf och nu minskade även antalet nya medlemmar kraftigt.  
 
Under hösten startade vi upp ytterligare ett tiotal aktiviteter, men p.g.a. den 
uppblossande smittorisken avslutades de flesta av dessa i november.  Det är 
givetvis tråkigt att inte kunna erbjuda våra medlemmar hela vårt utbud av  
aktiviteter, men jag hoppas och tror att alla inser att det är både rätt och nöd-
vändigt med tanke på smittorisken. 
 
Även 2021 kommer vi att starta upp med ett begränsat utbud såsom framgår  
av detta årsprogram och ingen kan idag bedöma när läget normaliseras. Såsom 
framgår av årsprogrammet kommer vi att på olika sätt informera våra med-
lemmar om och när fler aktiviteter startas upp. Som referens vill jag informera 
om att vår förening 2019 hade ca 450 arrangemang fördelat på ca 30 olika akti-
viteter / sektioner. 
F.n. utgör vaccinering mot Covid 19 den största förhoppningen för en återgång 
till normalt liv och verksamhet för vår förening. 
 
För hela SPF är det glädjande att Centralorganisationen och styrelsen för Sörm-
landsdistriktet under detta svåra år lyckats genomföra flera angelägna projekt 
och påverka makthavarna. Det gäller bl.a. användningen av digitala verktyg för 
kommunikation och samråd, kvalitetskontroll av länets vårdcentraler samt sist 
men inte minst att för rikets makthavare påpeka brister och fel i vård och om-
sorg av äldre. 
 
Jag vill avslutningsvis än en gång påpeka att SPF Seniorerna Oxelösund för sin 
verksamhet är helt beroende av ideellt arbetande ledare och att styrelsen riktar 
ett varmt tack för er värdefulla insats. Jag vill även påpeka att jag under mina 11 
år som ordförande för Sörmlandsleden lärde mig att ideellt arbete även bidrar 
till ett gott och berikande liv för de som arbetar ideellt.   
 
Dan Johansson 
Ordförande 
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UTFLYKT SÖRMLAND VÅR OCH SOMMAR 2021  
 
P g a Corona-restriktionerna väntar vi med att börja våra utflykter tills vi kan 
vara utomhus. Samling kl 10.00, parkeringen vid Hamnbron. 
Ev kan vi inte samåka utan vi måste fortsätta åka i var sin bil.  
 
17 mars Camelina AB, Ribacken Björksund.  
  Therese Ranch berättar om odling och raffinering av oljedådra, 
  en gammal nordisk oljeväxt som får renässans.  
 
12 maj Biodling i Oxelösund 
  Elisabeth Wink berättar om sina bisamhällen och växtodling i sin 
  trädgård, Trossgränd 3 Oxelösund. 
 
14 juli  Lilla Vasskärr och Skottvångs gruva  
  Gå runt i trädgården och hör Eddie och Per-Inge berätta om 
  växter och gårdens förändring i deras händer. Skottvångs 
  gruvmuseum och restaurang.  
 
11 augusti Biodynamiskt jordbruk Uppmälby i Björnlunda 
  Harald och Sonja Speer. Biodynamiskt växelbruk av grönsaker,  
  jordbruk och djurhållning. Kostnad 100:-/person, minimum 
  1000:-/grupp. Anmälan till Kristina Linde 070-212 9298.   
 

SIMMA GRATIS PÅ MEDLEY 

Vi har fortsättningsvis bokat bana 4 och bana 5 på Medley i Ramdalen för dig 

som vill fortsätta simma på torsdagar kl 14-16.  Bokningen gäller fr o m den 7 

januari t o m den 18 februari.  

Som tidigare gäller detta mot uppvisande av gällande medlemskort i SPF.  

Du kan utnyttja dusch och omklädningsrum 15 min före och 15 minuter efter 

bokningen. Tänk på att hålla avstånd! 
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UTFLYKTER TILL PÄRLOR I SÖRMLANDS NATUR 
 
Vi gör några besök i olika områden där flora och fauna kan uppvisa ovanliga 
arter. Besöksmålen är ofta mer begränsade till ytan och nås utan längre prome-
nad. Ta med tåliga skor, ev regnkläder samt kaffekorg/matsäck. 
Samling kl 10.00, parkeringen vid Hamnbron.  
 
26 mars Lövsunds slott - Uppsa kulle vid Runnvikens utlopp i 
 Svärtaån. Bl a grågäss och sångsvanar rastar på väg norrut. 
 
23 april Lånestaheden i Vagnhärad med en av Sörmlands rikaste 
 fornlämningsområden. P g a den kalkrika marken är floran 
 speciell med bl a fältsippa som blommar i april-maj. 
 
7 maj Horsvik: Mängder av blommande Adam&Eva på berget den 
 9 maj 2020. 
 
11 juni Sjösakärrets naturreservat. Olika orkidéer, bl a flugblomster, 
 tvåblad och blodnycklar men även sileshår och tätört. 
 Användbart med stövlar här. 
 
20 augusti Horns båtvarv. De första fågelsträcken söderut. Du kanske 
 får se fiskgjuse och andra rovfåglar. 
 
Följ även med på de vandringar som SPF anordnar då flera går till platser med 
möjlighet att få se fågel, t ex vid Vadsjön och St och L Tallaren. 

Vi brukar se många vår– och försommarblommor vid vandringarna på  

Linudden och Labro ängar. 

 

FESTLIGHETER 

Om och när Corona-restriktionerna upphör kommer vi att arrangera våra 
traditionella fester och informera medlemmarna härom. 
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MÅNADSTRÄFFAR  

Våra ordinarie månadsträffar ställs t v in med hänsyn till rådande restriktioner. 

Förslag på teman finns dock som går att aktivera om läget förändras. Detta 

kommer då att annonseras i SN, anslås på hemsidan och på anslagstavlan samt 

skickas ut via mejl  till alla medlemmar. 

 

TISDAGSFÖRELÄSNINGAR 

Även våra miniföredrag på tisdagar är inställda tills vidare på grund av  

Corona. Programkommittén har dock förberett olika programförslag som går  

att starta upp om läget förändras i likhet med ovanstående. 

 

  ——————————————————- 

Några nya aktiviteter som kan genomföras: 

 

*  KOM IN PÅ EN FIKA 

SPF-lokalen kommer att vara öppen för den som vill komma in och prata bort 

en stund och få en kopp kaffe med kaka.   

Programkommittén kommer att hålla i detta och  ser till att vi håller avstånd och 

inte överskrider det maxantal som är aktuellt. Vi börjar den  19 januari kl 14-15 

och fortsätter varannan tisdag i ojämna veckor.  

 

*  VÄXTBYTARDAG 

Planer finns att upprepa en växtbytardag under våren då tidigare bytardag togs 

emot väldigt positivt.  Programkommittén återkommer med tid och plats. 
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FUNKTIONÄRSTRÄFF 2021 

Den omfattande verksamhet som SPF Seniorerna i Oxelösund bedriver är 

helt beroende av de ideella krafter som leder respektive verksamhet.  

Styrelsen hoppas att under året kunna inbjuda till en funktionärsträff med 

middag. 

JAZZKONSERT MED SÖDERBANDET 

Som bekant tvingades vår förening att under 2020 två gånger ställa in en utsåld 

jazzkonsert med det utmärkta Söderbandet från Saltsjöbaden. Du som vill kan  

få  dina biljetter återköpta där du köpte dem t o m den 31 mars 2021. 

Styrelsen hoppas att någon gång i framtiden kunna genomföra denna  

konsert och har beslutat att vi väntar med att fastställa en dag tills alla  

Coronarestriktioner är upphävda samt att då endast nyköpta biljetter gäller. 
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Naturupplevelser som du mår bra av 

Informationstavlor och orange markeringar gör det 

tryggt att vandra på Sörmlandsleden.  

Bli medlem! 

För 200 kr får du tillgång till kartor över varje 

etapp. Du skriver själv ut kartorna från din dator. 

Gå in på www.sormlandsleden.se och klicka på 

rutan Bli medlem och anmäl dig. Du får  

välkomstbrev med lösenord, medlemstidning m.m.  

Väl mött i skogen! 

Föreningen Sörmlandsleden 

Box 45, 61321 Oxelösund. Tel 0155-35564 

E-post kansliet@sormlandsleden.se 
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VANDRINGAR 2021 

Samling: Parkeringen vid hamnbron torsdagar kl 09.00 om inget  

annat anges. Ta med matsäck, rejäla skor och ev regnkläder. Vandringar utmärkta 

med * bedömer vi som lättgångna. P g a Corona-restriktioner kan vi f n inte 

samåka I bilar. Har du frågor kontakta någon av ledarna: 

 

Leif Eriksson 070-229 7320 e.leif.ingemar@gmail.com 

Kurt Björklund 070-695 6860 kurt-bjorklund@telia.com 

Lillemor Skyllbäck 070-171 4369 lillemorskyll@gmail.com 

Kristina Linde 070-212 9298 kristinalindejensen@gmail.com 

Vårsäsongen Höstsäsongen 

Mars  Augusti 

 4 Stjärnholm—Lastudden 5 km* 12 Våtmarken—Brannäs 6 km 

11 Vivesta 5 km* 19 Skiren runt 5 km* 

18 Danvik—Tegeltorp 5 km * 26 Gullängsberget 6 km 

25 Oxhagen—Nävekvarn 5 km* 

April  September 

 1 Sjösa motionsspår 7 km  2 Kvarsebo Klint 6 km 

 8 St och L Tallaren 7 km*  9 Vibäck 7 km 

15 Linudden (flora) 6 km* 16 Fredön—Marsäng (fågel)   6 km* 

22 Koppartorp—Tomta 5 km 23 Mosstena/Sibbofjärden 9 km 

29 Vadsjön runt (fågel) 6 km 30 Nynäs brygga 6 km 

Maj   Oktober 

 6 Enarn och S:t Bengtsberget, 7 km  7 Svärta kyrka—Åbro 7 km* 

20 Labro ängar (flora) 5 km* 14 Arnö, Rosenhilll—Örstig 7 km 

27 Lindbacke—Ryssbergen 6 km 21 Fadarundan 5 km 

Juni   28 Hånömogen 5 km* 

  3 Nynäs/Sandvik—Rösten 7 km 

10 Husby—Oppunda 5 km 

17 Nävån—Älgmossen 5 km
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DIN LOKALA SPORTAFFÄR! 

 

OXELÖSUND 

Tel 0155-344 00 

GDPR = Lagen om hantering av personuppgifter:  
 

Styrelsen fastställde i april 2018 de åtgärder och rutiner som krävs för att vår 
förening ska hantera medlemmarnas personuppgifter i enlighet med lagen 
GDPR. I korthet innebär det att föreningen bara registrerar de personupp-
gifter som krävs av förbundet. Dessa uppgifter är inte integritetskänsliga.  

SPF Seniorerna lämnar aldrig ut medlemmarnas personnummer utom vid  
resor där arrangören kräver det. Inför fotografering av medlemmar för publi-
cering på hemsida eller media ska berörda medlemmar tillfrågas om de god-
känner publicering. En digital loggbok finns och ska hållas uppdaterad betr 
rutiner och vidtagna åtgärder betr GDPR. 

Nya medlemmar ska varje år i vårt Årsprogram informeras om hur  
föreningen hanterar personuppgifter, vilket nu är gjort för de som blivit  
medlem under 2020. 
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Bio Prisman 
Pga rådande restriktioner innehåller bioprogrammet  

ett urval filmer utan visningsdatum.  
Om läget ändras kommer första filmvisningen att annonseras  

på SPFs hemsida, på anslagstavlan och i mejlutskick. 
Filmerna visas därefter varannan helgfri måndag  - Alltid kl 18 

 
Måndag  

En doft av 
honung 
 
England 1961 

 

 

Regi: Tony Richardson. Efter en fram-
gångsrik pjäs av Shelagh Delaney. Flera 
ämnen i pjäs och film gjorde den kon-
troversiell när den kom, områden som 
vi idag inte reagerar så starkt inför. 

  

 
Måndag  

Bonnie 
and Clyde 

USA 1967 
 

   

 
Måndag 

Té med 
Mussolini 

England 1999 

  

Regi: Arthur Penn. En dramatisering av 
det historiska rånarparets - Warren 
Beatty och Fay Dunaway - härjningar 
under 30-talet i södern. Omgivningen 
var ambivalent: Hjältar eller gangsters 
eller både och? 
Oscarsbelönat foto. 

Regi: Franco Zeffirelli. En liten koloni 
av udda engelska damer befinner sig i 
Toscana 1934 i ett Italien långt från 
dagens turistland, men ett land som 
blir indraget i världshistorien. 

Våren 2021   
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Kom till SPF-lokalen innan filmen börjar,  
ingen platsbokning behövs.  

Avgift 20 kr och möjlighet att köpa kaffe i pausen. 

 
Måndag 

West Side 
Story 
 
USA 1961 
 

  

 
Måndag  

Vi som  
älskade 
varann så 
mycket 

 
Italien 1974 

 

  

 
Måndag   

Missis- 
sippi 
brinner  

USA 1988 

 

  

Regi: Robert Wise, koreograf 
Jerome Robbins. 
Shakespears drama Romeo och Julia 
överfört till konflikten mellan ame-
rikaner och puertoricaner i 1950-
talets New York som musikal. Rikligt 
belönad med Oscars-statyetter. 

Regi: Ettore Scola. Fyra socialister 
som stridit sida vid sida under kriget 
försöker bevara vänskapen trots att 
de samtidigt är rivaler om samma 
kvinna. 

Regi: Alan Parker. Verklighets-

baserat kriminalfall där FBI:s arbete 

har en annan inriktning än en f d 

småstadspolis, Gene Hackman, som 

arbetar i motvind. 
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RESOR VÅREN/SOMMAREN 2021 

Följande resor planeras att genomföras i samarbete med Resekompaniet under 

förutsättning att Coronarestriktionerna tillåter detta. 

 

22 april Synagogan i Stockholm och Vikingaliv  - Pris per person 750:- 

I priset ingår: bussresa, lunch inkl. måltidsdryck och kaffe, guidad visning av Sy-

nagogan och museet Vikingaliv. Sista anmälningsdag är den 26 mars 2021 

——————————————————————————————————— 

27 maj Konst och musik i Stallarholmen  - Pris per person 850:- 

  Besök hos konstnärsparet Lena och Gösta Linderholm 

I priset ingår: bussresa, lunch inkl. måltidsdryck och kaffe, rosévin med tilltugg, 

guidad visning i Lenas ateljé samt parets hem och musikunderhållning av Gösta 

Linderholm. Sista anmälningsdag är den 29 april 2021 

———————————————————————————————————-- 

22 juli  Hallingebergs teater, Gamleby  -  Pris per person 850:- 

  Föreställning om Dan Andersson 

I priset ingår: bussresa, 1 x busskaffe med smörgås, teaterbiljett, lunch inkl. mål-

tidsdryck och kaffe. Sista anmälningsdag är den 22 juni 2021 

———————————————————————————————————-- 

26 augusti  Stora Sundby slott och Ericsbergs slott  - Pris per person 950:- 

I priset ingår: bussresa, förmiddagskaffe med smörgås, lunch inkl. måltidsdryck 

och kaffe, guidad visning av Stora Sundby slott samt av Ericsbergs slottspark. 

Sista anmälningsdag är den 29 juli 2021 

———————————————————————————————————-- 

Mera information om resp resa finns att läsa på vår hemsida, på anslags- 

tavlan eller på SPF-expeditionen. 

OBS!  ANMÄLAN SKER TILL SPF NYKÖPINGS EXPEDITION  OBS!  
TEL. 0761-26 88 65 
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 SEKTIONER 

Alla aktiviteter är inställda t v, utom utomhusaktiviteterna Bangolf och 

Boule som kan starta utomhus när resp sektion så vill. 

Bangolf 

Jogersö onsdagar och torsdagar kl 10.00 

Kontaktperson: Ulf H Nilsson 073-960 2941 

Boule  

Femöreplan måndagar 10.00 

Kontaktperson: Sören Berglund 070-684 3653 

Bowling 

Rosvallas Bowlingcenter Nyköping onsdagar 10.00 

Kontaktperson: Lennart Ekberg 073-812 8533 

Bridge, SPF-lokalen 

Tisdagar 09.00-13.15 

Kontaktpersoner: Sven Andersson 32427, Beryl Jonsson 32992 

Torsdagar 13.00-17.00 

Kontaktpersoner: Thor Sagfors 35948, Jan Johansson 070-585 0600 

Canasta  

SPF-lokalen fredagar 09.30-13.00 

Kontaktpersoner: Ulf Berg 070-356 3164, Ingemar Dahlkvist 073-050 4109 

Golf 

Kontaktperson: Sten Nordlander 33114 

Gymnastik 65+ 

Peterslundsskolans gymnastiksal måndagar 17.00 

Ledare: Gunilla Lundgren 070-227 6753 

Internationella dansgruppen 

SPF-lokalen måndagar 14.30-16.30 

Kontaktpersoner: Kerstin Olson 32594, Bo Pettersson 33579 

Sång 

SPF-lokalen varannan tisdag 13.30 

Ledare: Marianne Ericsson. Kontakt: Conny Adolfsson 073-223 3233 
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Är det någon studiecirkel eller annan aktivitet som du saknar? 

Kontakta någon i styrelsen, ring till expeditionen eller skicka ett mail till 

spf.oxelosund@gmail.com med förslag eller tankar! 

STUDIECIRKLAR M M  

Följande studiecirklar är tills vidare inställda pga rådande restriktioner  

utom Aktivitetsrunda med fysiska övningar (utomhus).     *) 

Då någon kan starta eller återuppta tidigare cirkel kommer vi att informera på vår 

hemsida, genom gruppmejl samt anslag på anslagstavlan vid kansliet. 

 Akvarell 

Akvarell, fortsättningskurs, måndagar kl 09.30-13.00.  

Cirkelledare: Monica Gustafsson tel 070-352 7636  

 Litteraturcirkel 

Cirkelledare: Birgitta Kärr tel 073-946 2515  

 Sittgympa 

Sittgympa med stol onsdagar kl 14.00  

Cirkelledare: Gunilla Lundgren tel 070-227 6753 

 Aktivitetsrunda med fysiska övningar (ersätter Sittgympa )     *) 

Jogersö, samling vid Källan tisdagar kl 10.30 

Ledare: Gunilla Lundgren 070-227 6753 

 Smarta telefoner  

Cirkelledare: Arne Stockman 070-631 5692 och  

Göran Johansson 070-601 8637 

 Minnesträning 

Ledare/kontakt: Dagmar Helmfrid 070-332 8591 

 Dansundervisning - Gammaldans 

Kontaktpersoner:  Kerstin Olson 32594, Bo Pettersson 33579 

 Teatergrupp, onsdag em 

Cirkelledare: Karin Aggefors 076-823 6924  
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I Oxelösund lever vi sida vid sida med havet. Här njuter vi av fågelsång till  
tonerna av en hamn som aldrig sover. Här finns en industri i världsklass och 
ett näringsliv på framväxt. Det här är platsen där våra själar kan få ro och där 
vi alltid har nära till världen utanför. Det här är Oxelösund. En plats med 

 

SPF Seniorerna är stolta över att verka i Oxelösund. 

På sociala medier hittar du mer om We are Oxelösund under hashtaggen #OXLS. 

Se även hemsidan oxls.se  

LOKALFRÅGAN  
Kustbostäder har ändrat sin plan för ombyggnaden av Prisman-huset så nu 

planeras även vår del att rivas med start hösten 2021.  

De är inställda på att erbjuda oss en bra anpassad provisorisk lokal tills ett 

Pensionärernas Hus står klart. Våra handläggare för dessa viktiga frågor är 

Bengt Holmkvist och Kurt Tengroth. De ska  redovisa sina förslag för styrel-

sen som sedan fattar beslut. 

http://gantrack5.com/t/l/5463420/3_Mzk5OTQ3NjI2Mg==/
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KOMMITTÉER OCH OMBUD 

 

Programkommitté Britt-Marie Kärngren 070-251 78 11 

 Birgitta Gustafsson 070-755 08 79 

 Lena Hellberg 0155-36144 

 

Festkommitté inkl 80+ Elfriede Hedenström  070-548 44 48 

 Bengt Grinell  070-640 54 48 

 Vakant 

 

Studieansvarig Dagmar Helmfrid 070-332 85 91 

 

Pensionärsrådet KPR Ing-Britt Mellberg Färeby 076-213 20 51 

 Ella Karlsson 072-706 05 60 

Ersättare KPR Vakant 

 

Lotteri Ella Karlsson 072-706 05 60 

 Lisbeth Torstensson 070-696 21 49 

 

Ombud till Dan Johansson 070-644 97 47 

distriktsstämma Gerd Löfgren 072-716 96 55 

 

Väntjänst Elfriede Hedenström 070-548 44 48 

 

Valberedning Vakant 

 

Resor Lars-Christer Lundgren 070-589 15 01 
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Medlemsförmåner 
Som medlem i SPF Seniorerna har Du ett flertal rabatter. 

Du kan läsa om alla våra medlemsförmåner på föreningens hemsida, 

www.spfseniorerna.se/oxelosund, eller kontakta expeditionen. 

Medlemsavgiften 
 
SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för 
alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. Det räcker att maka/make/
sambo har pension för att båda ska kunna bli medlem.  
Lokalföreningen i Oxelösund bildades 1989 och har nu nästan 600 medlemmar. 
Vi erbjuder många förmåner och aktiviteter till nytta och nöje.  

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 370 kr. Förbundet skickar ut inbetal-
ningskort i januari med förfallodatum 28 februari. Möjlighet att ta emot  
e-faktura finns nu också. Se vidare i din internetbank.  
Medlemskortet medföljer tidningen Senioren nr 2. 

Uthyrning av SPF-lokalen 
Du som är medlem kan hyra vår lokal i Prisman. Det finns plats för upp till 50 
personer sittande vid långbord och du har tillgång till serveringskök och disk-
maskin. Medlemmar får hyra lokalen för 500 kronor per gång. Du ansvarar för 
att lokalen är städad senast klockan 12 dagen efter. Kontakta expeditionen 
om du vill hyra lokalen. 

Tänk på att alltid informera vårt kansli eller Gerd Löfgren som ansvarar för 

vårt medlemsregister, om du byter adress, telefonnummer eller epost-

adress. Det är viktigt att vi kan nå alla medlemmar med vår information. 
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Pensionärsrådets (KPR) verksamhet under 2020 
KPR i Oxelösund består av ledamöter från SPF, PRO, SKPF och Finska förening-

en. SPF Seniorerna har under 2020 representerats av två ledamöter, Ing-Marie 

Wahlström och Ella Karlsson, samt en suppleant, Ingbritt Mellberg-Färeby. 

Väntjänsten  
Gruppen, som  för närvarande består av 6 medlemmar med Elfriede  
Hedenström som sammankallande, har utbytesträffar med Anhörigcentrum 
samt besöker Sjötången varannan vecka (utom juli-augusti) för bingospel.  
Liksom övriga frivilligorganisationer hjälper väntjänsten till på Koordinatens  
Seniorcafé på torsdagar. 

Välfärdsteknik  
Välfärdsteknikgruppen har fått några nya deltagare och håller f n kontak-
ten, utan fysiska möten. Pandemin har skyndat på den tekniska utvecklingen 
i samhället och på föreningens hemsida, under rubrik Välfärdsteknik, finns 
länk till information om tekniken och olika myndigheters definition av be-
greppet. Där finns också  ”Välfärdsteknik i virustider", en film som SPF i 
Eskilstuna har varit med och gjort.  

Tack! 

Vi framför ett varmt tack till våra annonsörer - 
annonsintäkterna finansierar tryckningen av både  

Årsprogrammet och höstutskicket. 
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ÅRSMÖTE  

16 februari 2021 

Årsmötet kommer att genomföras  
”Per Capsulam”   *    

Det innebär att alla ärendehandlingar kommer att skickas ut 

till medlemmar med e-post som bifogade dokument. 

Handlingarna kommer även att finnas på  

hemsidan, www.spfseniorerna.se/oxelosund,  

samt kan hämtas på SPF-expeditionen  

då det är jouröppet. Handlingarna finns till- 

gängliga från den 4 februari.   

Handlingarna utgör:  

 - Dagordning 

 - Verksamhetsberättelse 2020 

 - Bokslut 2020 

 - Revisionsbeättelse 2020 

 - Budget 2021 

 - Verksamhetsplan 2021 

 - Valberedningens förslag 

Medlem som har avvikande åsikt mot förslagen till beslut 

måste återkomma med detta senast den 16 februari. 

 

* Per Capsulam innebär att man genomför en sammankomst och beslut 

fattas utan att beslutsfattarna träffas. 


