
 TILLSAMMANS 

FÖR ETT RIKARE SENIORLIV

SPF Seniorerna Örebrodistriktet



Du är förbundsordförande för SPF 
Seniorerna. Vilken är din och förbundets 
uppgift? 
– SPF Seniorerna är Sveriges äldsta seniororganisation. Vår 
viktigaste uppgift är lika aktuell nu som den var när vi bil- 
dades 1939: att föra pensionärernas talan på ett samlat sätt – 
eller, som vi säger idag, att vi är seniorernas röst i samhället. 
”Folkpensionärerna kräver full försörjning utan fattigvård” 
var vårt upprop i förbundets barndom. ”SPF Seniorerna 
kräver ett pensionssystem värt namnet och som ger inkomster 
som det går att leva på” är förbundets och mitt upprop idag. 
Och vårt syfte som påverkansorganisation – såväl nationellt 
som lokalt – har aldrig varit mer aktuellt än nu.

– I min ordföranderoll utgår jag ifrån ett livslångt engage-
mang för människor. Jag har länge engagerat mig i och för 
organisationer som står bakom och lyfter människor och 
som ser den enskilda individen. För mig är det också grund-
läggande i uppdraget att jag är påläst och att jag förankrar 
förbundets ställningstaganden i förbundsstyrelsen och ute i 
distrikt och föreningar.

Vilka frågor ser du som de viktigaste att 
arbeta med framöver?
– Vi ska fortsätta att kraftfullt driva frågan om ett förändrat 
pensionssystem och vi ska kämpa för att den högre skatten 
på pension tas bort helt och hållet. Något som jag tycker är 
oerhört viktigt är att vi alla ska ha de bästa möjligheterna och 
förutsättningarna för att kunna leva fria hela livet. Det ligger 
så mycket i uttrycket att ”leva fri” som vi ska värna om och 
arbeta för.

– För mig handlar det om att alla seniorer inte kan ses som ett 
enda stort kollektiv. Tyvärr förutsätts många av oss inte kunna 
– eller vilja – fatta egna beslut. Men vi seniorer är alla olika.  

Vi är unika, med egen vilja och egna önskemål. Vi har levt 
ett långt liv, där vi hela tiden har behövt fatta en rad viktiga 
beslut. Det är vår självklara rätt att fortsätta göra det  
i kraft av vår senioritet.

– Det handlar om att det ska vara självklart att välja om du 
vill bo kvar hemma eller flytta till ett boende. Lika självklart 
att kunna välja om du vill bo i en mer anpassad bostad eller 
i ett boende i gemenskap med andra. Och lika självklart ska 
vi också kunna välja vem som ska ta hand om oss i våra hem, 
eller vem som ska hjälpa oss att städa. En annan viktig fråga 
är maten och måltidens betydelse för vårt välbefinnande 
och livskvalitet. Det borde vara en rättighet att kunna få 
sin favoriträtt tillagad hemma, eller att få möjlighet att äta 
välsmakande mat i en trevlig miljö tillsammans med andra.

– Att leva fri hela livet handlar också om rätten till ett 
värdigt liv – ett liv där seniorer inte blir sittandes ensamma. 
Ensamhet bland äldre är en fråga som jag brinner särskilt för. 
Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har så 
många äldre som saknar gemenskap och som far illa därför 
att de blir isolerade. Det gör mig därför så glad att se all den 
fantastiska verksamhet som görs ute i förbundets distrikt och 
föreningar och som betyder mycket för att bryta ensamheten 
för många. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans 
med hela vår engagerade organisation få vara med och ut-
veckla SPF Seniorernas verksamhet för mer glädje och mer 
gemenskap.

Eva Eriksson
Förbundsordförande  
SPF Seniorerna

” VI ÄR SENIORERNAS  
RÖST I SAMHÄLLET”
Eva Eriksson är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här ger 
hon sin syn på SPF Seniorernas roll och hur hon arbetar när hon 
företräder medlemmarna.

Vi kör dagligen från Värmland till 
nöjeskryssning med Cinderella

• Bussanslutning t/r
• Båtresa Stockholm-Mariehamn t/r 

med del i insideshytt
• Viking: Buffé-middag inkl. dryck 

alt. tvårätters á la carte middag 
inkl. dryck

• Viking: Buffé-frukost

Vi erbjuder mycket bra priser för grup-
per på minst 10 personer. Vid minst 
35 personer får man en egen buss och 
egna påstigningsplatser. Kryssningen 
går utmärkt att kombinera med landar-
rangemang. Kontakta oss för offert samt 
tips om populära kombinationer.
0550-833 46 • www.charterbuss.se



Kom med!
Att träffas och göra saker tillsammans är för många det bästa med 
föreningslivet. Vårt distrikt har 25 föreningar, spridda över hela 
länet, som erbjuder sina medlemmar ett stort och varierat utbud av 
aktiviteter. 

Vi gör resor, både inom och utom landet, träffas i studiecirklar, 
tränar både kropp och knopp, sjunger i kör, bowlar, promenerar, 
spelar bridge … och mycket annat. Alla föreningar har inte allt men 
alla har något och alla har föreningsmöte en gång i månaden. Ofta 
står då föreläsningar och sång och musik på programmet.

För den som vill engagera sig mer i föreningens arbete fi nns 
många uppgifter. Att ordna resor, boka föreläsare, vara kassör eller 
medlemsregistrerare är några exempel. Lite extra engagemang, att 
vara en i laget, gör det än roligare att vara med.

Det påverkansarbete som förbund, distrikt och föreningar ägnar 
sig åt är angeläget. Det kan vara att på riksplanet diskutera med 
regeringen kring olika frågor angelägna för seniorer, eller att på 
distriktsnivå intressera länets kommuner för att bättre planera för 
äldreomsorgen till att på det lokala planet lägga synpunkter på 
byggandet av bostäder. Med en trygg ekonomi, ett tryggt boende 
och en trygg vård och omsorg får vi också ett tryggt seniorliv.

Infl ytande, Valfrihet och Livskvalitet är tre honnörsord för SPF 
Seniorerna.

Gunilla Werneström, 
Distriktsordförande Örebro

BETJÄNA STADEN
En annorlunda hemtjänst på kristen grund
     
Kontakta Angela Berger 070-390 78 38
www.betjanastaden.se       



”Social gemenskap gör oss både 
tryggare och mer aktiva”

Birgitta Wallbom är folkhälso-
ansvarig i Örebrodistriktet. Som 
före detta idrottslärare har hon alltid 
varit fysiskt aktiv. Nu försöker hon 
få ”alla” att röra på sig efter egen 
förmåga.

Förutom rent folkhälsoarbete med 
bra kost och motion för äldre, har 

hon tillsammans med Sven-Olov Hellgren arbetat mycket med 
säkerhet i vardagen. Det handlar bland annat om hur man kan 
skydda sig mot bedrägerier, till exempel bluffakturor eller folk 
som ringer och uppger att de är från banken och försöker lura 
till sig pinkoder och lösenord.

   – Vi pratar mycket om det här på våra träffar och genom 
att informera sprider vi kunskap som förhoppningsvis gör 
att äldre kan vara lite lagom misstänksamma. Här fyller 
också gemenskapen en viktig funktion. Att prata om det till-
sammans och dela med sig av erfarenheter gör att vi blir mer 
uppmärksamma på vad som kan vara rent bedrägeri.

Utöver säkerhetsarbetet är Birgitta Wallboms stora passion 
motion och rörelse. Ett av hennes projekt, kursen Balans i 
Livet, ges i samarbete med Vuxenskolan och syftar till att 
uppmuntra äldre att röra på sig för att stärka sin kropp, behålla 
sin rörlighet och förebygga fallolyckor. 

– Det skjuter upp åldrandet och utöver det rent fysiska fi nns 
även här vinster med att delta i en social gemenskap. För de 
allra fl esta är det mer inspirerande att röra på sig när de också 
vet att de får träffa vänner. Det blir liksom en dubbel vinst. Att 
utföra en aktivitet i grupp är ofta sporrande. Det är lättare att 
ta i lite extra när tävlingsinstinkten slår till!

Birgitta Wallbom understryker också att det inte måste handla 
om rena motionspass, all form av fysisk rörelse räknas.

– Promenader med en vän eller trädgårdsarbete är jättebra. Det 
viktiga är ju att man gör någonting man tycker om istället för 
att sitta still!

Upplev vulkanernas Island. Besök Rhen och Moseldalen i vinskördetid.  
Stå på Nordkapsklippan i midnattsol. Vandra i den enorma naturen i Norge 
Upptäck Skottland på rundresa. Njut av det god i Frankrike. Promenera på den 
Kinesiska muren. Slappna av på stranden i Spanien.

Res med Nordsydresor, vi ger dig många upplevelser på resorna.

Alltid påstigning på Fredsgatan i Örebro.

Beställ din 
resa/katalog på 

021-12 37 70 eller på 
www.nordsydresor.se.



”Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka” 
Inom SPF seniorerna har vi kunnat påverka beslutsfattarna och 
ju fler vi är, desto större är vår påverkansmöjlighet.

De kommunala pensionärsråden (KPR) finns i stort sett i alla 
länets kommuner. Här möter vi de kommunala beslutsfattarna 
och har möjlighet att påverka besluten och framföra våra 
synpunkter. Det kan gälla boendefrågor eller stöd genom 
hemsjukvård.

I regionen möter vi politiker i regionen (tidigare landstinget) 
där vi naturligtvis framförallt kan påverka sjukvårdsfrågor. 
Ett exempel på det är det projekt som vi till hösten 2018 ska 
starta. Vi kommer i samarbete med de andra pensionärsorga-
nisationerna att besöka alla länets vårdcentraler och betygsätta 
dem. Den betygsättningen går ut på hur bra vårdcentralerna är 
för seniorer när det gäller bl.a. tillgänglighet, möjligheten att  
få läkartider, få en fast läkare eller få fast kontakt med sjuk-
sköterska eller sjukgymnast. 

Vi tror att det här är ett mycket bra sätt att få en nödvändig 
förbättring på de flesta vårdcentralerna.

Inom regionen har man nu tagit fram en plan för hur mycket 
kommunerna behöver bygga ut lägenheter i särskilt boende 
(SÄK). Här har SPF Seniorerna varit mycket pådrivande och 
här har vi ett område där våra lokala pensionärsråd behöver 
vara mycket aktiva.

Genom vårt projekt ”Vi är värda en bra 
äldreomsorgsplanering” har vi påverkat flera kommuner att 
äntligen startat en nödvändig planering av äldreomsorgen. 
Vi ger oss inte förrän alla kommuner gjort sådana planer och 
kontinuerligt följer upp dem.

Ulf  Grell
ledamot i regionala pensionärsrådet



BO GRANNE MED  
NATUREN

Välkommen till våra välplanerade hyreslägenheter i Rynninge. Ett helt 
nytt kvarter med närhet till city, livsmedelsbutiken och granne med 
naturen. Vid frågor ring Emma Olsson på telefon 019-100 103.   



FEM STARKA SKÄL ATT BLI 
MEDLEM I SPF SENIORERNA:
• Ett enkelt sätt att träff a nya och gamla vänner

• Delta i aktiviteter, kurser och resor

• Stödja arbetet för seniorernas villkor i samhället

• Dra nytta av centrala och lokala medlemsförmåner

• 9 nummer av medlemstidningen Senioren

Vi skräddarsyr resor för föreningar  
efter önskemål.  

Vår specialitet är resor för rörelsehin-
drade, då en av våra turistbussar är 

utrustade med lift.

Utnyttja  SPF Distriktets avtalpriser 
med Birka Cruises. 

Bokning sker genom VänerBuss.

www.birka.se
019-12 00 40 • info@vanerbuss.se

www.vanerbuss.se

Bekvämt och tryggt 
boende på äldre dar

019-16 43 70
www.je-bygg.se

Gå gärna in på vår hemsida www.spforebrodistriktet.se 
och klicka på ”Bli medlem”. Välkommen!



Välkommen att kontakta oss!
SPF Seniorerna Örebrodistriktet
Kansli: 
Klostergatan 7–9
703 61 Örebro
019-611 30 55
info@spforebrodistriktet.se
www.spforebrodistriktet.se
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           Hänt & Händer 

             

     Örebrodistriktet      

    
 

 

 

 

 
 

       Hallå!  

  Våren är här 

 

          
  Pubafton  

 
 

Måndagen den 23 april, kl 18.30 till sent!  

Coco Thai 
på Storgatan 13 i Örebro 

 
 

   Kvällens värdar: SPF Seniorerna Glanshammar 

Sjögrens Garage Band underhåller 

 
  

Entré: 50 kronor inkl garderob.  
 

Bindande anmälan senast fredag 20 april 

Anmälan per e-post till B
örje Gustafsson 

bogus37@comhem.se eller telefon 019-46 53 95 

 
Glöm inte att skriva namn och föreningstillhörig-

het på ALLA som anmäls. Vet vi detta går avprick-

ning och betalning snabbt och det blir ingen kö i 

entrén. 
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                                    KKKuuulll tttuuurrrrrreeesssaaa   
           Örebrodistriktet 

   

 

 I år åker vi torsdagen den 12 april med Koboltresor och Meta Nyängen till Vax-

holm, Bogesund, Villa Akleja och shopen på Gustavsbergs porslinsfabrik. 
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Följ med till Villa Akleja och ett le- vande konst- närshem  ~ möt  CLAES MOSER  
i hans egen miljö. 

Här kan du stiga på bussen: 

Hallsberg Kumla Örebro Arboga  

Tid anges på bekräftelsen 

Avgångstid från Örebro ca 08.00 

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 15 mars 

 

Använd den bifogade anmälningsblanketten. 

Använd i första hand e-post 

 

Anmälningarna vidarebefordras till researrangören 

som skickar bekräftelse och anvisningar om betal-

ningssätt. 

Den här resan gjorde vi förra våren och den blev så 

uppskattad att den nu kommer i repris. En liten änd-

ring har vi dock gjort. Så här tidigt i april är det för 

kallt att besöka Bogesunds slott så vi nöjer oss med 

att kika på utsidan. Men först gör vi en aptitretande 

promenad i Vaxholm innan vi åker till Bogesund och 

äter en härlig lunch hos Andreas. 

Efter lunchen fortsätter vi till Villa Akleja och möter 

Claes Moser och hans hustru Sanna i deras privat-

hem. Generöst berättar de båda om samlingarna 

och hur både de och tavlorna hamnade i Villa 

Akleja. Lite dryck och snittar förstärker hemkänslan. 

 
 

Vägen hem går via vägfärjan i Waxholm över till 

Rindö – Värmdö – och till Gustavsbergs Porslins-

fabrik. Där får vi tillfälle att titta in i shopen och 

kanske göra ett eller annat inköp.  

 
 

 
Pris: 925 kronor. I resans pris ingår buss, förmid-

dagskaffe, lunch, entré och visning på Villa Akleja, 

dryck och tilltugg hos Claes Moser samt reseledare. 

 
Vill Du veta mer om tider etc. Läs den bifogade 

informationen från Koboltresor. 

 

I år åker viholm, Bogesund

vande konstnär
~

CLAES MOSER 
i hans egen miljö.

Anmälan är bindande. 
Använd den bifogade anmälningsblanke
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Claes Moser och hans hustru Sanna i deras priva

hem. Generöst 
och hur både de och tavlorna hamnade i Villa 

Akleja.

                               Resedags        Örebrodistriktet 

    
 
 

 

 

 

 

28-30 maj 2018 har du chansen att vara ombord 
på Birka Cruises och se norrlandskusten på ett 
nytt sätt.  
Resan är mycket populär och snart släpper rederiet biljett-
erna till ”allmänheten” så se till att boka en plats för dig NU. 
Det finns många spännande utflykter att välja mellan mot 
tillägg. Ange på anmälningsblanketten ditt val.  

 
 

 

 
 

Bindande anmälan GENAST     AAAnnnvvvääännnddd   dddeeennn   bbbiiifffooogggaaadddeee   aaannnmmmääälllnnniiinnngggsssbbblllaaannnkkkeeetttttteeennn   eeennn   bbblllaaannnkkkeeetttttt   pppeeerrr   pppeeerrrsssooonnn...   
Grundpris: 3535 kronor  LÄS I DEN BIFOGADE INFORMATIONEN OM TILLVAL OCH PRI-
SER. OOObbbssseeerrrvvveeerrraaa   aaatttttt   tttiiilllllläääggggggeeettt   fffööörrr   eeennnkkkeeelllhhhyyytttttt   cccaaabbbiiinnn   iiinnnsssiiidddeeesss   ääärrr   fffööörrr   SSSPPPFFF:::sss   
mmmeeedddllleeemmmmmmaaarrr   999444555   kkkrrrooonnnooorrr      (((eeejjj   111888444555   kkkrrr)))  
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på Birka Cruises och se norrlandskusten på ett 
nytt sätt. 
Resan är mycket populärerna till 
Det finns många spännande utflykter att välja mellan mot 
tillägg. Ange på anmälningsblanketten ditt val.Bindande
AAAAAAAAAAAAAAAAnnAnAAAAnAAAnAnAnnnnnnAnAnAnAnnnnnnnvvnvnvvvvvvvvvvvvvväävävvävvvvävvväväväääääävävävävääääääännänännnnnnnnnnnnnn
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  Inspirationsdag 

Örebrodistriktet 
 

        

 

   Foto: Hannibal Wikimedia 

 

Torsdagen den 30 mars träffas vi på Kansliet, Klostergatan 7-9 i Öre-

bro, klockan 09.30-15.30. 
 

Då ska vi diskutera och prova på 

 

 Vad ska vi göra för att hålla oss vitala långt upp i åren? 

 Hur undviker vi fallolyckor? 
 

En del praktiska inslag kommer det att bli så lämna sidenblusen och de högklack-

ade skorna hemma. Detsamma gäller slipsen. 

 

Ansvariga för dagen är Pernilla Wedin från Studieförbundet Vuxenskolan och 

Birgitta Wallbom, folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Välkomna till  
Inspirations-
dagen  
med temat: 
”Hjärnstark 
och med 
god balans” 
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Sista anmälningsdag 24 mars 2017 

 

Använd i första hand e-post:  
 

I andra hand ring SPF:s kansli:  019-611 30 55     

Telefontid: måndag-torsdag kl 10.00-12.00 

 
Dagen kostar 150 kr inkl lunch och kaffe 

 

Använd den anmäl-

ningsblankett som 

finns med som bilaga. 
  

Obs!  En blankett per 

person. 
 

Tack 
ingsblankett som finns 

med som bilaga. 
  

Obs!  En blankett per 

person. 

info@spforebrodistriktet.se 

 

Välj rätt från början
Städ   tvätt   inköp   flyttstäd

eller annat du vill ha hjälp med!
Med 50% avdrag betalar du endast 220:-/tim • Under 75 år 240:-/tim • Inget extra tillkommer!

10 ÅRI BRANSCHEN

Med blir du riktigt nöjd!

fagershemservice.se • yf@telia.com

50%
RUT-avdrag

Bäst att ringa               019 – 24 00 70


