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Medlemsantalet ökade med 4,6 procent till 2.368. Antalet nyregistrerade med-

lemmar var 222. Under året har 67 medlemmar lämnat föreningen av annat skäl 

än dödsfall eller avflyttning från orten. Målet är att detta antal ska minska till 

högst 50 per år. 

 Medlemsavgiften var 250 kr, varav till förbundet 130 kr och till distriktet 

20 kr. Årsmötet 2017 beslutade att föreningens del av medlemsavgiften för 2018 

ska sänkas med 20 kr.    

 

Den nya webbplattformen och det nya medlemsregister som förbundet införde i 

december 2016 fortsatte att vålla avsevärda problem även under 2017.  

 

Den nybildade trygghetsboendegruppen har under året haft möten med politiker, 

byggföretag och exploatörer för att initiera byggande av trygghetsbostäder. 

 



Samtal har under hösten förts med Falu kommun och PRO Falun om att om-

vandla (delar av) ”Studenternas hus” vid Åsgatan till ett ”Seniorernas hus”. 

Samtalen fortsätter.  

 

Andelen funktionärer som är villiga att ställa upp för omval ska vara minst 

80 procent. Under 2017 har 89 procent ställt upp för omval. 

 

Föreningen har medverkat vid 60+-mässan på Lugnet.  

 Nya aktiviteter under året har varit eftermiddagsteater, dansafton tillsam-

mans med Dansklubben Berguvarna, filmklubb, skridskoåkning och volleyboll. 

 Under sommarmånaderna har följande aktivitetstyper anordnats: Sommar-

lunch, kräftfest, lästipsträffar, geologiexkursioner, Trädgårdar i Dalarna samt 

resor. 

 

Vid årsmötet valdes Herbert Carlén till ny ordförande efter Ann-Britt Åsebol. 

 – Då jag nu avgår som ordförande för SPF Seniorerna i Falun gör jag det 

med en stor erfarenhet rikare, sade avgående ordföranden Ann-Britt Åsebol. Det 

har varit mycket stimulerande att ha haft förtroendet att vara er ordförande, och 

jag kommer självklart fortsätta att arbeta med seniorfrågor i andra sammanhang. 

 – Det är med stor ödmjukhet som jag tar över som ordförande och får bli en i 

laget som skall försöka göra en bra förening ännu bättre, sade Herbert Carlén vid 

tillträdandet. Vissa frågor är viktiga för en intresseorganisation som SPF Senio-

rerna att driva, t ex kommunala transporter. Varför drogs Mjuka linjen in till 

exempel, pensionärer måste ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ta sig in till 

stan för en rimlig kostnad. Och pensionärspris på bussen borde vara en själv-

klarhet.  

 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, fick ny organisationstillhörighet i septem-

ber, då rådet flyttades från omvårdnadsnämnden till kommunstyrelsen. På så vis 

får rådet allsidig information och möjlighet att påverka övergripande plane-

ringsprocesser. SPF:s representanter i rådet har länge arbetat för denna föränd-

ring och utarbetat förslaget som antogs i sin helhet.  

 SPF-ombuden i rådet har besökt det nya vård- och omsorgsboendet 

Hälsingebacken, vilket resulterade i att det omtalade ”paternosterverket” nu 

fungerar. Genom SPF-ombudens ingripande är nu hörselslingan på Daljunkare-

gården lagad. Hörselslingorna på övriga vård- och omsorgsboenden kommer att 

kontrolleras.  

 SPF har varit representerat i referensgruppen för utbyggnad av vård- och 

omsorgsboende, i referensgruppen för anhörigvårdare och i kostrådet.  

 

Erfarenheterna från årets arbete i Patientråden visar att verksamheten vid vård-

centralerna fungerat i stort sett bra. Under året har SPF också blivit representerat 

i den privata Falu Vårdcentral.  

 



Utöver årsmötet har åtta medlemsmöten hållits, varav sju i Nybrokyrkan, med 

120-140 deltagare. Luciafirandet lockade 180 medlemmar. Föreningen har 

bjudit på kaffet vid medlemsmötena. På programmet har stått t ex Faluhistoria, 

knäartros, Fröding, Äldre i trafiken (i samarbete med Trafikkommittén).  

 Andra arrangemang har varit filmvisning, quiz, öl- och matkväll, efter-

middagsteater, danskväll i samarbete med dansklubben Berguvarna, studiebesök 

vid återvinningscentralen.   

 Vårlunchen avåts på Dössberget i Bjursås. Kräftfest anordnades på Aspe-

boda Golfkrog. 

 Elva välbesökta lästipsträffar arrangerades. 

 

Under året genomfördes 22 resor inom och utom landet med sammanlagt 

omkring 1000 resenärer. Utlandsresorna omfattade Åland, Norge, vinresa till 

Champagne och Tyskland, kryssning Lybeck-Bornholm-Visby samt en resa i 

Martin Luthers fotspår. Ett besök i Gamla stan och Drottningholm med guidning 

av Christopher O’Regan blev rekordsnabbt fullbokad. 

 Expeditionskommittén konstaterar att webbanmälningar till resor m m nu 

fungerar väldigt bra. Färre ringer eller kommer till expeditionen. 

 

Kursverksamheten i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har varit 

omfattande. Ett 90-tal kurser och cirklar har erbjudits, bland annat nyheterna 

filmklubb och medicinsk yoga. 

 Studiegruppen KGK-1 har under året haft ett tiotal träffar och bland annat 

besökt Idrottens Hus, Tension/Playground, Svenska Krämfabriken och Centrala 

Stadsrum. KGK-2 har träffats varje månad och gjort studiebesök på Sveriges 

Radio och det nybyggda Bovieran. 

 

Friskvårdskommitténs verksamhet har omfattat boule, bowling, golf, skogsvand-

ringar, rygg- och vattengymnastik, längdskidåkning, långfärdsskridsko, stavgång 

och Motionera Mera-lotteriet. 

 Boulegruppen är mycket aktiv och deltar i olika tävlingar.

 Bowlinggruppen har samlats varje vecka. Under hösten har ytterligare en 

bowlinghall öppnats. Bowlarna spelar nu i båda hallarna och antalet har ökat. 

I SPF-mästerskapen på riksplanet har de haft fina framgångar.  

 Varje vecka under vår och höst har gemensam stavgång företagits. 

 Elva skidutflykter har gjorts. Föreningens lag har deltagit i StafettVasan. 

Under november gjordes fyra långvandringar med rekorddeltagande, runt 30 

personer per gång.  

 För tolfte året i följd har golfkurser genomförts. Fortsättningskurserna 

samlade 35 deltagare och nybörjarkursen 5 deltagare. För scramblespelet har 

intresset varit stort, som mest 62 spelare. Klubbmästerskapet samlade 51 del-

tagare. Två medlemmar tävlade i SPF-Riksgolfen. 



 Skogsvandringarna fortsatte för femtonde året i rad, med elva vandringar 

med i snitt 20 deltagare. Årets rekordsiffra var 37 deltagare. Fördelningen 

män/kvinnor tenderar att jämnas ut. 

 I vattengymnastiken var under våren fem grupper i gång och under hösten 

sex. Två nya ledare kunde rekryteras. Senior lättgympa och mjukgympa samlade 

25 respektive 30 deltagare. 

 En ny aktivitet, Pensionärsskridsko, startades i november. Vid sex tillfällen 

har sammanlagt 86 deltagare övat teknik, balans, styrka och kondition. 

 I motionslotteriet deltog sammanlagt 116 deltagare, något fler än föregående 

år.  

 

Trafikkommittén har under året försökt få en kontaktperson på Falu kommun för 

att följa upp de ärenden som skickats in. Under hösten informerades om att KPR 

ska vara en gemensam ingång för pensionärsorganisationen och därför avvaktar 

kommittén i väntan på mer information. 

 I oktober anordnades i samarbete med programkommittén en välbesökt före-

läsning på ämnet Äldre i trafiken. 

 

Den nybildade Trygghetsboendegruppen avser att driva frågor om boende för 

äldre och påverka kommun och byggföretag. Under våren gjordes en enkät 

bland medlemmarna för att undersöka intresset för trygghetsboende. Intresset 

var överväldigande och gruppen gick därför vidare med att kontakta byggföretag 

och politiker för att undersöka lämpliga tomter och politikernas intresse för att 

bygga ett trygghetsboende i centrala Falun.  

 

Falu SPF-kör hade vid årets slut 57 sångare och har framträtt vid ett tiotal till-

fällen, bland annat vid föreningens möten i Nybrokyrkan, i Kristine kyrka och 

vid vård- och omsorgsboenden, samt medverkat i tävlingen ”Körslaget” i Boda 

missionshus. En bussresa till Rättvik med besök i Rättviks kyrka, Stiftsgården 

och Naturbruksgymnasiet avslutade vårterminen.  

 

Väntjänstkommittén har medverkat i aktivitetsträffar och i söndagskafé på Brits-

arvsgården. Lördagskaféerna på Björken har fått fortsätta och varit välbesökta. 

De äldre medlemmarna inbjöds till en sommarutflykt till Samuelsdals pensionat. 

Gemensamma fredagsluncher har anordnats varje månad. En väntjänstträff har 

anordnats med information om demenssjukdom hos äldre. 

 

MedlemsNytt har under året utkommit med fyra nummer. Omfång: 44 sidor 

(sommarnumret) respektive 48 sidor (övriga tre nummer). Upplaga: 2100 ex 

(vårnumret), 2400 ex (sommarnumret), 2600 ex (höstnumret) respektive 2300 ex 

(vinternumret). 

 Annonsintäkterna minskade något. Den vakanta posten som annonsansvarig 

tillsattes under senare delen av året. 



 Relativt många notiser och reportage om föreningens verksamhet har blivit 

införda i lokalpressen och på Seniorens webbplats under ”Landet runt”. 

 På föreningens sida på Facebook har information om kommande aktiviteter 

publicerats liksom notiser om genomförda aktiviteter med länk till referat på vår 

webbplats. Vid ett antal tillfällen har även notiser från förbundets Facebook-sida 

delats på vår sida.  

 Antalet gruppmejl till medlemmar med e-postadress har minskat från ca 70 

föregående år till drygt 50 år 2017. Antalet e-postadresser i medlemsregistret har 

ökat från ca 1500 till ca 1700. Utskicken har skett via en e-postfunktion i med-

lemsregistret som inte medfört någon kostnad för föreningen. På grund av pro-

blem med det nya medlemsregistret har tjänsten köpts in från Föreningssupport 

under större delen av året. I slutet av året tillträdde en ny gruppmejlansvarig.  

 MedlemsNytt distribueras av 59 brevduvor, som under året delat ut drygt 

6300 MedlemsNytt till medlemmar och offentliga inrättningar. Drygt 1200 

MedlemsNytt har skickats genom PostNord. Inget utskick av MedlemsNytt i 

värvningssyfte har förekommit under året.  

 


