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Jag heter Monica Ulfhielm och är sedan våren 2014 ordförande för Stockholmsdistriktet med 

c:a 47 000 medlemmar. Dessförinnan var jag ledamot av distriktsstyrelsen och dessutom 

ordförande för SPF Seniorerna Boo. Sedan kongressen i Gävle 2017 ingår jag i 

Förbundsstyrelsen.  

Jag brinner för de äldrepolitiska frågorna och ser oss som en viktig påtryckargrupp gentemot 

politiker på såväl riks- landstings- som kommunal nivå. Många gånger glömmer vi bort att 

många frågor som berör de äldre faktiskt beslutas på kommunal nivå, som olika typer av 

äldreboenden, hemtjänst, kvaliteten på maten liksom tillgänglighetsfrågor. Därför är det 

viktigt att de kommunala samverkansorganen fungerar på ett tillfredsställande sätt och att vi 

som företrädare ställer krav på reellt inflytande. På distriktsnivå (landstingsnivå) ligger bl.a. 

hälso- och sjukvårdsfrågor liksom lokaltrafiken.  Samtidigt vet vi att en majoritet av våra 

medlemmar är med i en förening av sociala skäl och ett bra program- och aktivitetsutbud. 

Fler än vi tror lider av ensamhet och här bidrar föreningarna till att bryta en ofrivillig 

isolering. Ökad aktivitet är att bedriva friskvård.  

Privat är jag gift och har två vuxna barn och tre barnbarn och bor i Saltsjö-Boo i Nacka 

kommun. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med samhällspolitiska frågor 

och haft ledande befattningar inom såväl stat, kommun, landsting, näringsliv som 

organisationssverige.  

Min man och jag har ett stort och brett musikintresse med abonnemang på såväl 

konserthuset som Berwaldhallen. När jag kom till Uppsala universitet 1963 var det året då 

Allmänna Sången blev en blandad kör och kvinnor för första gången var välkomna om 

medlemmar. Många av mina bästa minnen från Uppsala har jag från Allmänna Sången. Mitt 

sångintresse fortsatte i Stockholm då jag blev medlem av filharmonikernas kör, Musikaliska 

Sällskapet under ledning av Johannes Norrby. Tyvärr räckte tiden inte till och efter några år 

var jag tvungen att lämna sången. Jag tycker också om att röra på mig och har deltagit i 

nästan alla vårrus och tjejmilar, liksom några Lidingölopp. Golf har också varit ett stort 

intresse sedan slutet av 80-talet. 

Kontaktuppgifter: Mobil: 070 261 18 89 Mail: monica@ulfhielm.com 


