
På gång 
27–29 mars Seniormässan 

Arrangemanget äger som vanligt rum på Svenska Mässan. SPF Seniorerna 
deltar med en bemannad monter för marknadsföring och medlems-
värvning. Vi har ett scenprogram den första dagen kl 12:30 där vi kommer 
att träffa  förbundsordförande Eva Eriksson och vår egen 
distriktsordförande Lena Gustafsson som tar upp några aktuella 

äldrepolitiska frågor som SPF arbetar med. Ställ upp i publiken som påhejare och 
ambassadörer! 
Om du är intresserad av ca tre timmars arbete i montern, kontakta då vårt kansli på 
telefon 031-121759. Telefonen är öppen måndag - torsdag kl. 9-12. 
                           Lars Höglund   

6 april Jazzlunch 
Den uppmärksamme läsaren noterar att datum för jazzlunchen har ändrats. 
Detta för att få tillgång till samma lokal som tidigare på Valand.  
Upplägget blir som tidigare med en välsmakande lunch ackompanjerad av 
svängiga rytmer från Peoria Jazzband. Inbjudan med mer information 
skickas ut inom kort. 

Anmäl ditt intresse redan nu till vårt kansli. Telefon 031-121759. 
                                              Lars Höglund 

12 april Trafikmöte 
Trafikkommitténs traditionella vårmöte går av stapeln torsdagen 
den 12 april kl 10:00, som vanligt i Traktören på Köpmansgatan 20. 
En av punkterna på programmet är "Den nya Hisingsbron - 
spännande information från Trafikkontoret". Fler intressanta 
föreläsningar blir det men det återkommer vi om. Inbjudan 

beräknas gå ut sista veckan i februari. Reservera dagen redan nu i almanackan!          
                                    Bengt Bengtsson 

24 april Hjärnkoll  
Ett härligt vårtecken! Här kommer en första inbjudan till årets distriktsfinal i 
"Hjärnkoll". Fjolårets segrare Linje 9 arrangerar tisdagen den 24 april kl 16:30 
årets uttagning till riksfinalen som äger rum i september. Vinnande lag får åka 

till Stockholm och representera Göteborg. Sätt igång! Kanske blir det just din förening som 
får åka till riksfinalen. Välkomna den 24 april! Mer information kommer.           Svante Järbur      
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1Hänt sedan sist 
19 januari Friskvårdsmöte 
Fredagen den 19 januari samlades över 100 av SPF:s medlemmar i 
Göteborgsdistriktet på Dalheimers Hus för att få veta mer om att 
leva "ett gôtt liv".  
Det handlade bland annat om att ha och att ta rätt mediciner, om 
att leva ett aktivt liv, om att se till att man komponerar sina måltider rätt - visst finns det 
mycket att tänka på! 
Information och senare svar på våra frågor fick vi av Göran Eklund, pensionerad apotekare 
och nu SPF:s representant i Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Göteborg, Katarina Järbur som 
är specialistläkare i allmänmedicin vid Säröledens Familjeläkare och Anna Bjerklund, leg. 
dietist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Av alla frågor att döma kunde man tydligt märka att de förmedlade budskapen gått hem 
bland åhörarna.                     Svante Järbur 

 

22 januari SPF Seniorerna i valet 
För att gå igenom och diskutera SPF Seniorernas prioriterade frågor 
inför valet 2018 samlades 94 deltagare till konferens i Folkets Hus den 
22 januari. Deltagarna kom från våra sex västsvenska distrikt. Från vårt 
eget Göteborgsdistrikt kom 27 ordförande och 
pensionärsrådsledamöter. Vår förbundsordförande Eva Eriksson och 
generalsekreterare Peter Sikström ledde konferensen. Studieförbundet 
Vuxenskolan representerades av Katarina Cronelid och Jan Arleij från tidningen Senioren 
var också på plats.  
Vårt övergripande krav på de politiska partierna är Tryggt liv som senior. Detta krav ställs 
inom flera olika områden: 

 Trygg ekonomi: Stärk utsatta seniorers ekonomi 

 Tryggt boende: Bo kvar ska vara en rättighet - flytta en möjlighet 

 Trygg vård och omsorg: På seniorers egna villkor 
Detaljerade krav på förändringar har formulerats och riktas dels till riksdagen, dels till 
kommuner och landsting. 
Kraven kommer att framföras till politiker i debatter och utfrågningar fram till valdagen. Vi 
är 2 miljoner röstberättigade seniorer som har möjlighet att påverka i årets val! 
                           Lena Gustafsson 
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