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Tack alla som svarade på enkäten. Vi har fått in 244 svar och har nu en bild av vad ni tycker 

är intressant. Resultatet presenteras på sidan 2 och ligger som underlag när höstens 

distriktsevent planeras .

Förbundet  har tagit fram ett hemtjänstindex som presenterades för några veckor sedan. 

Modellen går ut på att kvalitetssäkra hemtjänstens leverans till våra seniorer genom att mäta 

4 delindex: information ,bistståndshandläggning, utförande, stöd och utveckling. 

Totalt analyserades 18 kvalitetsområden och 71 nyckeltal. I den upprättade rankinglistan 

omfattande landets alla 290 kommuner hamnade Göteborg på plats 187. Här finns med andra 

ord stort utrymme för förbättringar.

Golftävling på Lycke Golf  & Country Club
Det finns fortfarande några platser kvar till Distriktets årliga 

golftävling som genomförs  den 12 juni. 

Greenfee inkl fika 450:-

Fina priser kommer från PT Golf och Out of Bounds.

Anmälan  om deltagande  kan göras till 

goteborgspf@gmail.com med namn och golf-ID.

Mer info kommer efter anmälan.

Mobilcoacher efterlyses

Att kunna använda en smartphone ger tillträde till allt från att 

betala med Swish och parkera till att läsa nyheter, lyssna på 

musik eller hålla kontakter med chattar, fotografera och 

mycket mera. Det är att få ökad delaktighet i ett samhälle som 

har förändrats starkt på ett decennium. 

Efterfrågan på utbildning från medlemmarna är stor och 

många väntar på att få veta mer. Under våren har distriktet 

genomfört 9 utbildningstillfällen och vi har konstaterat  att 

”hands-on” är en enkel och effektiv metod som hjälpt 

deltagarna med att lösa det problem som vederbörande haft. 

Distriktet planerar att genomföra minst 10 utbildningstillfällen 

under hösten men vi behöver få fler coacher som kan besöka 

och hjälpa våra föreningsmedlemmar lokalt.

Har du intresse av att hjälpa till, hör av dig till

kansliet@spfgbg.se
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Vad tyckte då våra medlemmar som svarade på enkäten

Vilken prisbild passar mig
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Ålderstruktur på enkätsvar

Svaren visar att det finns intresse 

för föredrag med kulturpersoner

och att vi fortsätter med vår idé 

med musik- och jazzluncher. 

Enkäten visar också att det finns 

intresse för musikaktiviteter på 

vardagkvällar och disco på  fredag/ 

lördag med middagsalternativ.
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The golden year of disco , musik 
från 69-83 fredag / lördag, middag …

Jazzlunch

Musiklunch

Musikafton med popband och två
rättersmiddag vardagkväll

Föredrag om / med intressanta
kulturpersoner

Vilka aktiviteter har du intresse av

En ganska bra spridning 

åldersmässigt , där 

målgruppen födda mellan 1946 

och 1957  utgör 63%

De flesta föredrar en kostnad 

på högst 295:-

Appen "SPF Seniorerna" ger dig en enkel tillgång till de senaste 

nyheterna, påminnelser m m från förbund, distrikt och din lokala 

förening. Ladda ner den på din mobil eller surfplatta.

Appen finns för nerladdning från såväl AppStore som Google Play.

Få SPF:s hemsida direkt i din smartphone 

genom att ladda ner SPF-appen
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