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Som ni vet har regeringen nu lagt sin höstbudeget och SPF Seniorerna ställer sig tveksam till om 

denna ger någon förbättring för pensionärerna. Trots årets höjning så ligger våra pensioner fortfarande 

under 2009-års nivåer. I budgeten har dessutom regeringen smugit in en avgiftshöjning för hemtjänst och 

särskilt boende på 211 kr/mån. Detta ger att en garantipensionär eller en snittpensionär som har hemtjänst 

kommer enligt SPF Seniorernas styrelseordförande att gå minus trots sänkt skatt och en mindre höjning av 

bostadstillägget. Låter bra men det blev sämre. 

 

Som ni säkert vet så har många studiecirklar startats under september och nästa vecka startar Foto, Bridge 

och Datakunskap. Totalt startade/startar vi i september tio studiecirklar. 

 

Vi öppnade höstens verksamhet vid vårt månadsmöte den 31 augusti med vår traditionella 

surströmmingslunch som intogs på Mjölkuddsgården. Ordförande hälsade alla välkomna och informerade 

om i närtid kommande programpunkter och sponsring. Vår restaurangpersonal samt Gunnel Blomberg och 

Monica Gustafsson stod för arrangemanget vilket uppskattades mycket av medlemmarna, Tack. Förutom 

allsång så underhöll Mikael Larsson oss med sång och musik under det att vi 55 medlemmar avnjöt den 

”sura” strömmingen. Efter kaffe och lotteridragning avslutades mötet. 

 

Vid vårt café den 11/9 visade den populära Seniorshoppen med våra egna mannekänger hösten och 

vinterns mode. Kläderna var moderna, klädsamma, hade god passform och var i bra kvalitet och till rätt 

pris. Efter ordförandes välkomsthälsning och information, de nya ägarna till Seniorshopens presentation 

och kaffe samt visning kunde våra 60 medlemmar handla obehindrat efter eget önskemål. 

 
Vid månadsmötet den 28/9 kommer ett intressant och stimulerande föredrag rörande hörselproblem. 
Vidare kommer vår sponsor Swedbank att informera oss om Banken och vad de kan erbjuda oss. Vid vårt 
Café den 9/10 kommer vår Astrid Lindgren att hålla sitt populära fördrag om folktro och sedan kommer 
vår kör Chorus Elina att sjunga.  
 
Förutom det studiebesök som resegruppen arrangerar vid Norrbottens Teatern denna vecka, v39, så 
kommer yterliggare ett studiebesök att genomföras vid Katolska Kyrkan. Datum är inte fastställt men 
troligen blir det i slutet av oktober eller början av november. Anmälan kan redan ske till Eila eller Sven 
Petterson 070- 392 97 47 eller till e-mail s-pettersson@live.se 
 

Då vi får e-mail i retur pga av er fulla mailbox, 6 medlemmar, uppmanar vi er att tömma boxen så att ni 

framledes kan få våra utskick samt att ni som har bytt mailadress meddelar oss detta. Kontakta Monica 

Gustafsson 070-541 02 80 eller Jan-Erik Hedberg 070-681 45 80. 

 

Vår reseverksamhet presenteras löpande genom månadsbrev eller separata e-postutskick. Detsamma gäller 

även för musikaliska arrangemang, teatrar och andra event som vi planerar att besöka. Det är viktigt att ni 

håller er a jour vad gäller vår programverksamhet och våra andra aktiviteter.  

 

Glöm inte att rekrytera nya medlemmar. Vi bjuder på årets Julbord för varje ny medlem. Tre medlemmar 
ger tre julbord. Kan ges bort eller erhålla pengar för motsvarande belopp. 
   

Kenth Nilsson 


