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Nu är vi inne i sista månaden på år 2021. Tiden bara rinner i väg och 
pandemin tycktes en bit bort tills för några veckor sedan. Då fick vi veta att smittan 
ökade snabbt och nya restriktioner infördes från 1 december. Men – vi har klarat av 
det tidigare och ska klara det nu också. Max 100 personer på våra möten annars 
gäller vaccinbevis. För att underlätta för alla så har styrelsen beslutat att vi följer 
rekommendationen med max 100 personer. Men både vår och SPF Seniorernas 
inställning är nu ”Vaccinerad så klart”. Vi måste alla hjälpas åt. 
Är det något roligt som hänt i SPF Seniorerna Ullevi? 
Ja – vi har den stora glädjen att berätta att vi nu har 600 medlemmar och alltså är 
tillbaka på samma antal som vi hade före pandemin. Fantastiskt! Den 
värvningskampanj som pågår i SPF Seniorerna och i vår förening är nu förlängd året 
ut. 
Vår programgrupp är klara med sitt arbete och programmen är under tryckning. Om 
vi har tur med postutdelningen så kommer de till er före jul. Ni som besöker vårt 
månadsmöte med Lucia den 15 december får ert program där. 
Historisk dag för SPF Seniorerna i media den 1 november 2021. 
Vi får mycket mediaplats, mest av alla pensionärsorganisationer, vilket gläder oss. 
Men den 1 november var vi på förstasidan i såväl Aftonbladet som Expressen vilket 
aldrig hänt förr. Frågorna gällde hur de stigande elpriserna drabbar 
pensionärshushåll och pensionssystemets brister vad gäller hur länge vissa årskullar 
och yrken behöver arbeta för en rimlig pension. Det känns bra att vi värnar om alla 
seniorer och också viktigt att vi syns och hörs. 
  
Påminnelse: 
Obs! Decembermötet med Lucia 15 december startar redan kl 10.00 
Kom ihåg att vi gärna vill ha anmälan två dagar före så vi vet hur många vi ska 
handla fika till.  
Var rädda om er - använd broddar och reflexer när ni går ut! 
  

En lugn och fin december önskas ni alla! 

  

Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 223 103 
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
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