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Bästa SPF:are,     Vecka 45, 2017  
 
Så är vi då inne i mörka november. Men det finns ljuspunkter. Hit 
hör förstås SPF och alla aktiviteter och/eller förslag på aktiviteter. 
 
Förra veckan hade vi styrelsemöte, många punkter på dagordning-
en inte minst inför nya programbladet som kommer ut i januari som 
vanligt. Vi har massor av förslag på resor, dagsutflykter och kortare 
studiebesök etc. Vi får se vad som kommer i tryck. 
 
En av våra styrelseledamöter, Elsie Astridsdotter har besökt mot-
ionsdansen i Segersjö Folkets Hus och rapporterade att det varit 
full fart, trevliga människor och dans, dans, dans. En jättebra mot-
ionsform som pågår in i december: 14 och 28 nov, 12, 19 och 28 
dec. Alltid kl 13.00-16.00. Se sidan 8 i programmet. 
 
Det som närmast står för dörren är Äldreveckan. Hoppas att ni hit-
tat några trevliga möten att gå på. Det finns ju massor att välja mel-
lan. Jag (Kia) kommer att vara på Tornets vård-och omsorgsbo-
ende kl 13.30 i morgon måndag. 
 
På tisdag kommer några av oss i styrelsen vara med i Hallunda 
Folkets Hus när Marianne Rundström  presenterar sin bok kl 13.00-
15.00. 
 
På tisdag kl 10.00-11.00 kan du lära dig om 1177 Vårdguidens e-
tjänster. Då kommer vår doktor Anders Magnusson att vara med 
samt Krister Carlsson från SeniorNet. NYTTIG INFORMATION! 
 
På onsdag 8 november kommer så professor i Geriatrik, Yngve 
Gustafsson att föreläsa på Tumbascenen. Anmälan om deltagande 
till Kontaktcenter 08 530 610 00. 
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Start kl 10.00, sedan pågår det aktiviteter hela dagen till 16.00. Vi i 
SPF kommer att vara med och vi kommer att ha ett bord med in-
formationsmaterial i Foajén. 
 
På torsdagen är det Öppet Hus i Seniorhuset och även här deltar 
några från styrelsen liksom på det möte som är kl 16.00 i Assyriska 
föreningens lokaler, där Anders Magnusson är med och pratar om 
”Lär dig mer om hälsa”. 
 
Håkan Thunberg har skickat ut hela programmet i förra veckan. 
 
Den 13 november är det Evenemang på Intiman, med Karl Jan 
Granqvist, Bodil Jönsson och Lill Lindfors. Dit måste man anmäla 
sig. Vi vet inte om det finns biljetter kvar – ring distriktet för besked. 
 
Den 15 november, onsdag, kl 13.00 träffas vi som vill delta i besö-
ket på Polismuseet kl 13.00, se sidan 23 i programmet. 
 
Tiden går så rasande fort nu och snart är det advent, Lucia och ---
jullunch. 
 
Den 14 december kl 12.00 i Tumbascenens foajé äter vi en ge-
mensam jullunch. 
 
Det blir till ett garanterat bra pris!!! (120 kronor inklusive måltids-
dryck och kaffe – det är det vi arbetar efter just nu.) BOKA IN JUL-
LUNCHEN REDAN NU. 
 
Det blir också underhållning av Leif Johannesson. 
 
Vi i styrelsen har beslutat att vi ska erbjuda bilskjuts till de som av 
olika orsaker har svårt att åka egen bil eller kommunalt. Vi åter-
kommer med info om detta senare. 
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Med detta veckobrev följer också en artikel som Jens Wollmer har 
skrivit för att förklara detta med ”Vinster i välfärden”. Det är ett för 
oss seniorer oerhört viktigt beslut som är på väg fram i regeringen 
och som kan innebära betydande svårigheter för oss att välja vård-
givare, för våra barnbarn att välja skola osv. Detta genom att det 
kommer att försvåra för små och medelstora företag att kunna be-
driva verksamhet. Viktig läsning. 
 
En annan viktig sak som vi skrivit om tidigare är möjligheten att an-
söka om Bostadstillägg BTP. Bostadstillägget är inget bidrag i 
egentlig mening utan en del av pensionen. ”BTP är ett individinriktat 
skattefritt bostadsstöd av grundskyddskaraktär som utgör en del av 
pensionssystemet”. Ungefär 14 procent av alla 65 år och äldre, om-
kring 290 000 personer, har idag rätt till BTP, men alla med små 
pensioner känner inte till detta eller vill/kan inte söka. Man söker på 
Pensionsmyndigheten. 
 
En värmande brasa, en god bok och en kopp the är aldrig fel! 

 
 
Hälsningar från styrelsen, genom Kia, Ingegerd och Håkan 


