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2021 

Nu lämnar vi äntligen ett tufft år bakom oss. Vi ser fram mot ett nytt år då vi 
förhoppningsvis kan börja träffas fysiskt igen. Vaccineringen är på gång och det blir 
ljusare hela tiden. 

Påverkansarbete är en stor del av SPF Seniorernas verksamhet 

SPF Seniorerna arbetar vidare för sänkt skatt för pensionärer mm. SPF Seniorerna 
har svarat på regeringens snabbremiss av en en särskild covid-19-lag. Förbundet 
stödjer inte förslaget på grund av begränsningar av grundläggande fri-och rättigheter 
och hur landets äldre värnas i en undantagslag. Förbundet är positiva till den 
parlamentariska grundlagsutbildningen som regeringen har aviserat. 

Medlemsförmåner se våra bra förmåner på SPF Seniorernas Trosas hemsida 

RPRs representant från Trosa är Ulla Kronnäs 

KPRs representant i Trosa är Irene Bergman. 

Kontakta oss om ni har funderingar eller frågor. 

Behöver du någon att prata med 

Äldrelinjen riktar sig till dig som längtar efter någon att prata med. Linjen är 
bemannad av utbildade volontärer och är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och 
nås på telefonnummer 020-22 22 33. 

Kontakt med SPF seniorerna  
Vi bemannar inte kontoret nu så det bästa är om du vill ha kontakt med oss att 
mejla spfseniorerna.trosa@gmail.com så svarar vi dig.  

 Ladda ned SPF- appen gratis i App Store (för iOS) eller Google Play (för 
Android). Använder du webbläsare (Chrome, Edge, Safari) så klicka på SPF Trosa 
Hemsida. Vi finns också på facebook SPF Seniorerna Trosa 

Januari 

Stavgång på måndagar utgår från Pensionärernas hus klockan 10.00 

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer gäller. Kontakt Gunilla 
Wennerholm, 073-025 93 87 för information 

Återkommer med information så fort nya aktiviteter tillkommer 

Pensionärsalliansen 

Caféverksamheten i pensionärernas hus är inställd enlig FHMs råd. 
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Mejladress om du ändrar mejladress eller hör någon som inte fått månadsbrevet 
meddela det till Bengt Larsson boltfk@gmail.com. Kolla om det inte har hamnat i 
skräpposten. 

 

Hälsningar 

Ulla Kronnäs 

Ordförande SPF Seniorerna Trosa 

 


