
 

 

Hej på Er alla SPF vänner 

Nu har vintern gjort sig påmind och jag har skottat lite snö både idag (11/12) och i 

går. Så det finns hopp om en vit jul som hjälper till att lysa upp i decembermörkret. 

Vi har nu haft vår julfest med god mat och fantastisk underhållning av Ulricehamns 

första och enda riksspelman Sabina Henriksson. Julfesten blir lite av en avslutning av 

höstterminens aktiviteter. Som vanligt har vi haft en mängd aktiviteter och här gör 

alla våra funktionärer ett engagerande och bra arbete för att skapa trivsel och en 

aktiv SPF förening i Ulricehamn. 

Ett bevis på att våra Seniorer trivs med oss är att vi blir fler o fler medlemmar. 

Medlemsantalet förra veckan var 683 en ökning med 20 sedan årsskiftet och lägger 

vi därtill våra vänmedlemmar så är vi uppe i 750 medlemmar, en total ökning med 

40 medlemmar sedan årsskiftet. Detta skall sättas i relation till att medlemsantalet 

inte längre ökar i de olika pensionärsföreningarna i Sverige. 

Under hösten skickade vi ut en enkätundersökning där våra medlemmar kunde 

lämna synpunkter på vår verksamhet men också komma med förslag på nya 

aktiviteter och verksamheter. Ett av syftena med enkäten var att vi i styrelsen vill ha 

synpunkter från Er medlemmar så vi kan skapa en verksamhet som tilltalar de allra 

flesta av oss. Vi fick in 110 svar och jag blev mycket glad över den mycket positiva 

bild som framkom i enkätsvaren över vår verksamhet, resor, information m.m. Det 

stärker oss mycket i vårt fortsatta arbete. Men vi fick även in en del idéer till nya 

aktiviteter och annat som vi kommer att försöka genomföra. En del kan vi komma 

igång med ganska snabbt men ibland har vi svårt att hitta någon ledare som vill 

hålla i en aktivitet.  

Men jag hoppas att Ni fortsätter att komma med synpunkter och idéer till oss i 

styrelsen och till våra ytterligare 50-tal funktionärer för att vi skall vara Sveriges 

bästa förening inom SPF. 

Från den 1 april kan vi inte längre ha våra månadsmöten på församlingsgården. 

Kyrkan kommer att flytta verksamhet från Anskarsgården till församlingsgården och 

hyr därmed inte längre ut lokalen.  

Vi kommer att flytta månadsmötena till Trädgården, som ligger längre bort på 

Storgatan. Problemet är att den lokalen är något mindre men jag tror att den 

kommer att räcka till. 



Vi har vårt årsmöte den 7 februari och till årsmötet kan man skicka in motioner 

(skriftliga förslag) som skall behandlas på årsmötet. Dessa motioner vill vi ha in 

senast 25 januari för att styrelsen skall hinna yttra sig. Motionerna skickar ni till Roy 

Olausson, Höghultsvägen 16, 523 38 Ulricehamn eller via mail 

royolausson@telia.com. SPF:s nya förbundsordförande Eva Eriksson besöker oss på 

årsmötet och håller ett anförande kring aktuella frågor för SPF. 

Vi kommer att skicka ut program för vårterminens aktiviteter i mitten av januari till 

alla medlemmar, samtidigt med kallelsen till årsmötet. 

Nästa månadsmöte är den 10 januari, kl. 15.00 i församlingsgården. Petter 

Ahlström, Vd för CLA Sweden kommer att prata om ”framtidens seniorboende” och 

visa på den satsning som kommer att göras i Ulricehamn. 

Jag vill också passa på att marknadsföra vår Alla Hjärtans Dag konsert i Folkets hus 

den 17 februari, kl. 15.00, med syskonen ”Arturén På Scen”. Kan vara en bra 

julklapp till barn, barnbarn och vänner. Biljetter finns att köpa på vår expedition på 

Oasen fredagar mellan 10.00–12.00 eller på månadsmötet den 10 januari. Ekeskogs 

bokhandel har även biljetter eller så kan ni höra av Er till mig. Vi har helgstängt vår 

expedition på Oasen fredagarna den 22 och 29 december. 

Glöm inte att kolla vår hemsida för aktuella uppdateringar m.m. 

www.spfseniorerna.se/bogesund  

Och till sist vill jag tacka alla våra funktionärer och styrelse för ett mycket bra arbete 

och önska Er och Alla medlemmar en riktig God Jul och Gott Nytt År. 

Roy Olausson 

Ordförande 
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