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Nu fick vi vinter och skidan den slinter…ja, ni kommer ihåg sången från vår 
barndom. Dålig snöröjning på gångbanor och trottoarer, en viktig fråga att ta 
upp i KPR. Hur ser det ut i din kommun och i staden?  Dålig snöröjning fler 
halkar - fler benbrott ökad belastning på sjukvården och i många fall ett ökat 
lidande för den som drabbas. Frågan är viktig trots att våren är på intågande. 
 
Nu är det tid för sammanfattning av föregående år med bokslut, 
verksamhetsberättelse och årsmöte och också en blick framåt med nya tag 
och aktiviteter.  
 
Hur ska vi få fler medlemmar, hur ska vi få medlemmar att stanna i SPF 
Seniorerna, hur ska vi få fler att vilja engagera sig i styrelse och ta på sig 
uppdrag? 
 
Vi har utmaningar framför oss men tillsammans ska vi hålla i och hålla ut, vi 
måste se framåt och hoppas att vi snart ska kunna ha fler aktiviteter 
tillsammans och kunna ses fysiskt. Vi behöver också fortsätta den digitala 
utvecklingen så att färre finns i det digitala utanförskapet.  
 
Seniorboken - Senior i det smarta samhället, skriven av Mats Olsson kom i 
höstas och handlar om den digitaliserade vardagen och vad den innebär för 
den allt större gruppen seniorer. Boken är baserad på omfattande studier 
med seniorer där vi i Stockholmsdistriktet också deltagit.  
Kontakta mats@pionjarsenior.se om du vill veta mer. 
 
Seniorhandboken - Allt du behöver veta om livet som pensionär, utgiven av 
vårt eget Förbund kom också i höstas. Den handlar om frågor och svar som 
är viktiga för oss seniorer. Den är en viktig uppslagsbok för oss och ger 
vägledning när det gäller pension, arbete som senior, bo tryggt, vård och 
omsorg, hälsa och hjälpmedel, lag och rätt, försäkringar, skydd mot brott 
bland annat. En mycket innehållsrik uppslagsbok vill jag påstå, läsvärd och 
bra att ha.  
Boken kan du beställa på SPF Seniorernas hemsida. 
 
Vi har vår stämma den 14 april och den kommer att vara digitalt. 
 
Förbundet planerar att hålla den andra delen av kongressen i slutet av 
augusti och den planeras ske fysiskt. Vi håller tummarna att så sker. 
 
Ann Hedberg Balkå 
Distriktsordförande 
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