
   
 

Ordförande har ordet 

Efter en lång härlig sommar då de flesta av oss nu är fullvaccinerade och fått träffa våra vänner, barn 
och barnbarn och kanske vågat kram en och annan ser vi fram emot en höst där vi vill komma igång 
med aktiviteter och möten igen. Vi hoppas och förbereder oss på detta. 

Från och med september öppnar vi åter vårt kansli på Sveavägen 88 för möten och träffar. Ni kan 
boka vår lokal för styrelsemöten och ett mindre grupprum för 6 personer, inom kort kommer det att 
gå att göra detta via distriktets intranät. När tjänsten är tillgänglig kommer det att meddelas på vår 
hemsida. Om ni vill besöka vårt kansli ber vi er ringa först och boka in ett besök. 

I september börjar ny personal på kansliet. Christina Blom Andersson arbetar som administratör och 
ansvarig för kansliet fram till årsskiftet, och hon kommer att finnas tillgänglig måndag till fredag 
enligt de tider som finns angivna på vår hemsida. Vi har också kvar Krister Hörding på 25 procent hela 
september ut. 

Vi har nyligen avslutat kongressen som startade ifjol via zoom, fortsättningen var på Aronsborg i 
Bålsta och där vi äntligen fick träffas på riktigt. Det var en bra kongress med många debatter om 
motioner, och flest debattinlägg fick som väntat stadgefrågan. De nya stadgarna kommer att gälla 
från den 1 januari 2022 och de kommer efter justering av protokoll att läggas ut på förbundets 
hemsida efter den 17 september. 

Den 19 oktober anordnar distriktet en ordförandekonferens och en inbjudan till alla berörda 
förtroendevalda kommer att skickas ut i september. Har ni funktionärer i er styrelse, ordförande, 
sekreterare, kassör eller medlemsekreterare som behöver utbildning vänligen meddela det till 
kansliet via infomailen eller telefon så ska vi samla grupper till utbildning.  

Alla funktionärsutbildningar finns att tillgå digitalt på förbundets intranät, och där kan man 
förslagsvis börjar med en allmän utbildning för hela styrelsen som heter ”Föreningsjuridik”. 

Seniormässan i Älvsjö som var planerad att äga rum den 19–21 oktober har ställts in. Arrangören 
avser att anordna mässan nästa höst och kommer då att skicka ut en inbjudan. 

Vi seniorer har många områden där vår kompetens och erfarenhet ska tas tillvara, så att vi kan vara 
med och påverka i kommun och region i de olika pensionärsråd som vi deltar i. Under hösten 
påbörjas budgetarbetet i kommunerna, och där ska vi se till att vara med och påverka för en bättre 
vård och omsorg. Pandemin och dess effekter på samhället gjorde det extra tydligt att det finns stor 
förbättringspotential på många områden. Därför är det är viktigt att så många som möjligt är med 
och påverkar i de kommunala pensionärsråden. 

I augusti publicerade Expressen en debattartikel som vi seniororganisationer i Stockholmsdistrikten 
skrivit ihop, där vi bland annat påtalar behovet av att fler seniorer väljs in i riksdagen vid nästa val. Vi 
seniorer utgör 22 procent av väljarna i Stockholmsregionen, men trots det är det endast drygt två 
procent av riksdagsledamöterna från Stockholm som är över 65 år! Länk till artikeln hittar ni på vår 
hemsida. 

Jag vill avsluta med att önska er en fortsatt trevlig höst fylld med aktiviteter. Som vi har längtat! 

Ann Hedberg Balkå, Distriktsordförande 


