
     

  

Huddinge 2018 - 12 -27 

Till våra nuvarande och blivande medlemmar i SPF Seniorerna Huddinge 

Först vill vi börja med att tacka för det här året.  För SPF har det varit ett år fyllt av aktiviteter, resor, 

möten och diskussioner.  Vi känner stort respons från de medlemmar som deltar i allt detta och det 

sporrar till att fortsätta.  Men vi vet också att många inte tar del av vårt utbud.  Skälen till detta är 

säkert mycket olika. Även våra lokaler påverkar . Vi har de lokaler vi har och önskemål om t.ex. en 

större lokal för våra månadsmöten kan i dagsläget inte uppfyllas. 

Snart ringer Nyårsklockorna in det nya året och vi lämnar 2018 bakom oss.  

2018 var ju ett valår, vars resultat ännu inte är avslutat. Vi fortsatte med att inbjuda politiker från 

varje parti till våra månadsmöten. Det beslutet är vi nöjda med. Vi har kunnat framföra frågor och 

diskutera möjligheterna till de löften som valpropagandan kommit med. På decembermötet inbjöd vi 

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak till ett uppföljningsmöte där han delvis redovisade 

dagsläget . Vårt möte ägde rum den 11 dec och fullmäktige skulle klubba allt nytt för 2019 den 17 

dec. 

Arbetet i Kommunala pensionärsrådet HPR, där vi samarbetar med PRO, har också utvecklats. Vi 

utarbetade ett Intressepolitiskt program där det framgår vad vi tycker politikerna ska lägga tyngden 

på i arbetet med äldrefrågor. Efter det har HPR inbjudit varje politiskt parti för att diskutera 

programmet. En fråga som vi tryckt på, är HPR´s plats i den kommunala organisationen. I dag är vi 

underställda Äldreomsorgen men vi har aktivt arbetat för att få vår tillhörighet direkt under 

kommunfullmäktige. Vi anser att våra frågor inte bara handlar om vård och omsorg utan att många 

andra samhällsfrågor är av intresse för oss. Fullmäktige beslöt i vår favör den 17 dec. 

SPF är ju ett landsomfattande förbund med en förbundsstyrelse som anger övergripande målsättning 

för alla SPF-föreningar i Sverige. En fråga som aktualiserats under året är Ofrivillig ensamhet och 

social isolering. Regeringen har tillskjutit medel till SKPF, PRO och SPF för att vi ska arbeta fram 

metoder och samla erfarenhet för att minska ensamheten bland äldre. Ewa Hjelm och jag har utsetts 

av Södertörnskommunerna att driva frågan. Vi har varit på ett introduktionsmöte. 

Det var också av den anledningen som vi inbjöd Barbro Westerholm att tala om Ofrivillig ensamhet 

och representant från kommunen redovisade vad den kan erbjuda till hjälp. 



NU är den stora frågan - vad gör man rent praktiskt?  Vi vet ju inte vilka i Huddinge som är de, som 

både är och känner sig ensamma och utanför. Vi förstår att vi inte kommer att kunna rädda världen, 

men vi kommer att försöka hitta och kanske hjälpa några. Våra funderingar handlar till att börja med 

om små telefonkedjor och några samtalsgrupper. 

Men här behöver vi hjälp. Du som känner att Du gärna skulle vilja att någon ringde dig någon gång i 

veckan, och Du som kan tänka Dig att ringa upp någon, maila mig så kanske vi kan hjälpas åt att hitta 

kontaktytor. Känner Du någon som är ensam men som inte har mail, be dem ringa mig så försöker vi 

hitta någon lösning. Det är ett stort åtagande men vi är många i föreningen och nog skulle väl ett 20-

tal personer kunna känna att det här skulle jag kunna hjälpa till med! 

Inom ytterligare ett område förväntar sig förbundet att vi ska agera. Det gäller granskning av vården. 

Även detta ett samarbete med PRO. Du kan läsa om det i Senioren nr 8. Det handlar om att granska 

kommunens vårdcentraler och jämföra dem med varandra.  Det är inget hemligt, besöket ska vara 

förankrat med vårdcentralens chef.  Man granskar. t.ex. parkering, väntrum, reception, ledningens 

inställning, listning, kallelser, telefontillgänglighet, tillgänglighet till läkartid, kontinuitet, och 

samverkan kring multisjuka. Även i detta arbete tar vi tacksamt emot hjälp av våra medlemmar, 

gärna några med kompetens inom sjukvården. 

Som vi i styrelsen ser det, så har vi alla ett ansvar för äldrefrågor både dagens och framtidens. 

Styrelsens uppdrag är att ta del av samhällsfrågor, förmedla vidare och få våra medlemmar att ta 

aktiv del i vårt arbete.   Det är tillsammans vi är som bäst! 

Vi, i styrelsen för SPF seniorerna Huddinge hoppas, att år 2019 ska bli ytterligare ett bra år. Vi hoppas 

vi ska ses på alla olika aktiviteter som kommer att poppa upp under året, att De som älskar att resa 

ska fortsätta ta del av både förbundets och våra eget organisarade resor och utflykter. (Kom gärna 

med ide´er). Vi hoppas få hjälp av fler frivilligarbetare med åtaganden av både smått och stort. 

Vi hoppas Ni ska känna glädje över att vara medlemmar i just SPF seniorerna Huddinge och önskar Er 

alla - 

GOTT NYTT ÅR! 

Styrelsen/  Berit    

     

 


