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Distriktsordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året! Nu befinner vi oss i slutet 
av januari och efter alla helger är vi åter tillbaka i vardagen. 
Jag hoppas att ni alla samlat krafter för ännu ett verksam-
hetsår.

När detta skrivs har vi ingen regering på plats. Vi kanske 
t.o.m. står inför ett extraval.  Hur den kommande regeringen 
är sammansatt kan självklart påverka för oss väsentliga 
frågor. Som tur är råder det enighet över partigränserna att ta 
bort skillnaderna i skatt mellan löneinkomster och pensioner. 
Samtidigt blir det allt tydligare att dagens pensionssystem 
utgör en tickande bomb. Det mullrar verkligen i djupet hos 
alla seniorer. Kan inte våra politiker återskapa ett förtroende 
för att dessa frågor tas på allvar riskerar vi att i nästa valrö-
relse få ett pensionärsparti. Vi har i flera år krävt en översyn 
av det nuvarande pensionssystemet, som belyser varför det inte blev som det var tänkt och vilka 
åtgärder som krävs på kort och lång sikt.

Under förra årets valrörelse lanserade vi tre teman: Trygg ekonomi, tryggt boende och trygg 
vård- och omsorg. Dessa frågor måste vi fortsätta att driva under hela 2019. Det måste byggas 
fler bostäder som är anpassade till äldre och med olika upplåtelseformer. Det behöver också 
byggas fler vård- och omsorgsboenden. Vi har nått vägs ände när det gäller att bo kvar hemma 
till varje pris. Vi måste också bevaka och följa upp alla vallöften i alla samverkansorgan där vi är 
representerade.

2019 firar SPF Seniorerna 80 år och det ska uppmärksammas överallt. Vi startade vår verksam-
het i Göteborg och därför planeras ett firande där i september. Sedan är det upp till distrikt och 
föreningar att själva besluta om hur man vill uppmärksamma jubileet. Förbundet kommer att bi-
stå med bildspel och idéer. Inför kongressen 2020 som äger rum i Stockholm kommer vi under 
hösten att få yttra oss över förslag från Förbundsstyrelsen, vad avser förslag till nya stadgar och 
förslag till nytt bostadspolitiskt program.

I höstas förra året fick pensionärsorganisationerna pengar för att särskilt ta tag i frågan om ofri-
villig ensamhet. Ut över en inventering av vad som hittills gjorts har ett antal konferenser ägt 
rum runt om i landet för att utse ”ambassadörer” som är beredda att driva dessa frågor vidare 
på lokal nivå. En annan viktig fråga är att vi tillsammans med de övriga pensionärsorganisatio-
nerna kommer att besöka samtliga vårdcentraler (vårdpatruller) i regionen och belysa dem i ett 
äldreperspektiv. Se vidare särskild artikel om detta på sidan 12.

Det finns knappast en konferens som handlar om hälso- och sjukvård med fokus på äldre och 
som inte tar upp frågan om krav på bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Den 1 
januari trädde lagen om utskrivning från slutenvården i kraft. Övertagandet av betalningsansva-
ret till kommunerna blev dock försenat inom stockholmsregionen, då journalsystemen inte var 
kompatibla. Först den 17 november kunde lagen i sin helhet träda i kraft. Här måste resultaten 
följas upp noga. En annan fråga som måste lyftas i år är vad som kommer i stället efter det att 
överenskommelsen om överföring av hemsjukvården till kommunerna misslyckades för andra 
gången. Mycket talar för att frågan är begravd för lång tid framåt. Därmed uppstår frågan om 
det finns alternativa lösningar?

Monica Ulfhielm
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 Vi är verksamma över hela Stockholms län och gör kostnadsfria hembesök.

Sankt Eriks Begravningsbyrå

Kraftigt reducerat pris på:
Begravningar

Bouppteckningar
Upprättande av testamente

Sankt Eriks Begravningsbyrå och SPF Seniorerna 
har ingått ett samarbetsavtal med gynnsamma 

förmåner för medlemmarna.

Sankt Eriks Begravningsbyrås policy är att 
erbjuda tid och förtroende där de sörjande 

sätts i fokus.

Epost: info@sankteriksbegravning.se
Hemsida: sankteriksbegravning.se

Adress: Frejgatan 10, Stockholm
Telefon: 08-120 930 10

Kanslichefen informerar
Ännu ett nytt år med många oskrivna blad framför oss som vi 
kan fylla på med olika aktiviteter. SPF Seniorerna är en med-
lemsorganisation som tillvaratar medlemmarnas intresse på 
olika plan som tex genom påverkan i äldrepolitiska frågor men 
även genom att erbjuda medlemmar social gemenskap i form av 
olika mötesplatser för en ökad livskvalité och hälsa. Vi får inte 
glömma att vi som organisation står för gemenskap och inklu-
dering.

En utmaning för våra föreningar att anordna aktiviteter under 
storhelger som jul, midsommar och sommarlov då det kan kän-
nas extra svårt att vara ensam.

Som alla vet bygger föreningarnas verksamhet på medlemmarnas frivilliga arbete. Har du spän-
nande förslag på nya och roliga aktiviteter tveka inte att kontakta din lokalförening för att starta 
en ny aktivitet eller grupp. Det kan vara så enkelt att träffas en gång i veckan för att äta lunch 
eller fika tillsammans. Oftast behövs inte mer än så för att bryta den sociala isoleringen.
Och ett insider tips för att hitta en ny social gemenskap och nya vänner är att engagera dig i din 
lokala förenings styrelse!
I detta nummer av Distriktsbladet hittar du flera spännande aktiviteter som vänder sig till alla 
medlemmar. Vi fortsätter med våra mötesplatser på Berwaldhallen, Café Opera, Naturhistoriska 
museet. Missa inte guidade visningar på Världskultur- museerna, Etnografiska-, Medelhavs- och 
Östasiatiska museet. Mer information om distriktets mötesplatser samt medlemsresor hittar du 
här i bladet. Med det önskar jag dig en trevlig läsning och en god fortsättning på det nya året!

Shahla Safari
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 PROGRAM
 5 JUNI

15.30  Samling i Värtaterminalen

17.30  Victoria I avgår

17.30  Välkomstdrink

18.30  À la carte middag

 6 JUNI

 Sjöfrukost ombord

10.15  Ankomst till Tallinn

10.30  Transfer till Tallink City Hotel

13.00 Gemensam lunch på restaurang  
 Platz

16.00 Samling i receptionen för gemensam 
 promenad till operahuset

17.00 Föreställningen börjar

20.00 Föreställningen slutar. Egen tid 
 och middag på egen hand

 7 JUNI

 Frukost på hotellet och egen tid

12.00 Transfer från hotellet

12.30 KUMU konstmuseum

14.00 Lunch på egen hand på KUMU 

15.00 Besök i Kadriorg Parken 

15.45 Buss till hamnen

17.30 Baltic Queen avgår från Tallinn

18.00 Gemensam buffémiddag ombord

 8 JUNI

 Sjöfrukost ombord

10.15 Baltic Queen ankommer  
 till Stockholm

SPF:S MEDLEMSRESA 2019 ÄR EN FANTASTISK KULTURHELG I TALLINN 

Vi besöker Nationaloperan Estonia och ser den världsberömda 

operan La Traviata. Operan är ett av Giuseppe Verdi 

stora mästerverk och bygger på Alexander Dumas drama 

Kameliadamen. Kärlekshistorien som utspelar sig i Paris 

ackompanjeras av vad som sägs vara världens vackraste musik. 

En upplevelse du inte får missa!

Vi besöker också Estlands största konstmuseum KUMU och får  

ta del av bland annat Konrad Mägis konst.

Det finns också tid för att på egen hand möta våren i Tallinn.

KULTURHELG I TALLINN MED OPERA

PRISEX 2825:– per person

Ingår: del i B2 hytt, del i dubbelrum på Tallink City Hotel med 
frukost, alla måltider ombord, en lunch i Tallinn, biljetter till operan, 
inträde till KUMU samt svensktalande guide under hela resan.

För bokning kontakta senioransvarig: 08-666 33 33

FÖRESTÄLLNINGEN LA TRAVIATA

KONST AV KONRAD MÄGI

TALLINN
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Museironder hos Världskulturmuseerna våren 2019

Torsdag 9 maj kl 15 – 17 Café Opera 

Torsdag 21 februari kl 14 –15 Museirond på Etnografiska museet

Onsdag 20 mars kl 13 – 15 Museirond på Medelhavsmuseet

Onsdag 8 maj kl 14 – 15 Museirond på Östasiatiska museet

Stockholmsdistriktet bjuder in medlemmar till Café 
Opera mellan kl 15.00 – 17.00. Entré 100 kronor inklu-
derar ett glas vin. Garderobsavgift tillkommer. Ingen 
föranmälan. 
Varmt välkommen!

Världskulturmuseerna i Stockholm erbjuder SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet spännande 
visningar vid tre tillfällen. Det är begränsat antal platser och anmälan krävs och OBS! att
ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Betalning sker på plats i samband med besöket.

Varmt välkommen!

Välkomna till en värld av fjädrar! I alla tider och kulturer har fåglar och deras fjäderdräkter 
hänfört och inspirerat människor. I utställningen Feathers visar vi rituella huvudbonader 
från Amazonas, en värmande ejderjacka från Grönland, spektakulära coutureplagg från 
designmästare och mycket mer. Passa på att se utställningen innan den stänger den 3 mars. 
Efter visningen samlas vi i restaurang Matmekka för kaffe, kaka och samtal. Pris: 100 kr 
inkl. kaffe/te med kaka. Betalas på plats. Anmäl till Etnografiska museet tel. 010-456 12 99. 
Hitta hit: Buss 69 via Nybroplan till hållplats Museiparken.

Följ med på en dialogvisning mellan museipedagog Anna Stahle och föremålsantikvarie Anna 
Fahlén. Vi gör några spännande nedslag bland museets föremål och pratar bland annat om 
arbetet bakom kulisserna, hur tar man hand om en samling? Vi avslutar visningen genom att 
ta på de vita vantarna och själva undersöka gamla föremål från vår studiesamling. Vi avslutar 
besöket med fika i Bagdad Café där det finns möjlighet att prata mer med Anna och Anna. 
Pris: 100 kr inkl. kaffe/te med kaka. Betalas på plats. Anmäl till Medelhavsmuseet tel.  010-
456 12 98. Hitta hit: Fredsgatan 2, invid UD och Operan i Stockholms city.

Följ med på en intressant visning på temat Ostasien samverkan och konflikt: Östra Asien 
är inte bara en plats. I flera tusen år har dess länder samverkat och bekrigat varandra. Kina 
har varit landet som grannarna sett upp till. Korea och Japan har gjort sitt yttersta för att få 
tillgång till både religion och kultur från Kina. Visningen handlar om detta utbyte och de 
relationer som blev resultatet. Pris: 100 kr inkl. kaffe/te och kaka. Betalas på plats.
Anmäl till Östasiatiska museet tel. 010-456 1297.
Hitta hit: Buss 65 till Skeppsholmen.
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Träffpunkt Berwaldhallen våren 2019

Fredag 15 februari kl 19 – Mäkelä möter Leonidas Kavakos

Torsdag 14 mars kl 19 – Alfvén, Sibelius & Schnelzer

Erbjudande till båda konserterna

Energifylld orkestermusik med Radiosymfonikernas förste gästdirigent Klaus Mäkelä och 
världsviolinisten Leonidas Kavakos i Szymanowskis trollbindande Violinkonsert nr 2. Ra-
diosymfonikernas förste gästdirigent Klaus Mäkelä bjuder på ett fullspäckat konsertprogram 
med musik från olika epoker. Mäkelä möter violinisten Leonidas Kavakos som gjort sig 
erkänd över hela världen som en violinist och artist av sällsynt kvalitet, hyllad för sin ojäm-
förbara teknik, sitt fängslande artisteri och musikaliska integritet. Kavakos spelar Szymanow-
skis trollbindande Violinkonsert nr 2. På programmet står även musik av Adams, Berio och 
Beethoven. Läs mer om konserten här: 
http://www.berwaldhallen.se/konsert/makela-moter-leonidas-kavakos/

Nordiska klanger med Conrad Tao vid pianot
Den nyfikne och högaktuelle Albert Schnelzer skriver sin första pianokonsert särskilt till 
den världsberömde pianisten Conrad Tao som gästar Berwaldhallen för tredje gången denna 
säsong. Det nordiska temat fortsätter med en förtrollande svit ur Hugo Alfvéns balett Berga-
kungen och Jean Sibelius djärva och nyskapande Symfoni nr 1
Läs mer om konserten här:
http://www.berwaldhallen.se/konsert/alfven-sibelius-schnelzer/

SPF-medlemmar erbjuds följande pris och platser: 
Parkett, bänkrad 1-5: 250 kr (ord pris 415 kr)

För bokning – ring oss på 08-784 24 66 helgfria vardagar mellan kl 11.00-17.00.
Glöm inte ange att du är SPF-are så får ditt specialpris.

Besök oss: i Berwaldhallens biljettkassa (öppen helgfri mån-fre 12-18) Dag Hammarskjölds 
väg 3.

Varmt välkommen till hela Sveriges konserthus –Berwaldhallen
en del av Sveriges Radio
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Resa måndag 27 till onsdag 29 maj – Världsarvet Höga Kusten

Torsdag 11 april kl 15 till 16 – Natur i Sverige

Medlemsresa med M/S Birka i samarbete med Birka Cruises en unik kryssning till-
Höga kusten och Härnösand.
Upptäck världsarvet och kryssa inomskärs i Höga Kustens vackra skärgård. Längs Norrlands-
kusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik, finns världens högsta kustlinje, djupa vikar, 
branta berg och skogar. Upplev den vackra Norrlandskusten både från land- och sjösidan under 
en alldeles unik tvådygnskryssning med spännande utflykter i land. Vi lägger till i Härnösand 
och möter Höga Kustenborna som tar så väl hand om sina gäster. Koppla av med god mat och 
underhållning medan du blickar ut över den norrländska kusten och när vi styr ut från Härnö-
sand glider vi som enda fartyg i världen inomskärs i fyra timmar genom Sannasundet till Höga-
kustenbron, via surströmmings-paradiset Ulvön och Trysundaön upp till Skagsudde.
Pris/person från 2.865:- för del i insides tvåbäddshytt Cabin Standard.
För bokning och mer information om priser och utflykter kontakta oss på tel 08- 24 15 25 
(mån-fre 9-17)

Guidning av utställningen på Naturhistoriska museet. Upptäck våra viktiga naturmiljöer 
och se arterna som bebor dem, på riktigt nära håll, i en av museets största utställningar.
Varje naturmiljö är presenterad med sin speciella vegetation och med ett antal djur som är 
vanliga i dessa miljöer. Här finns allt från de större djuren som älg, varg och björn ner till de 
allra minsta insekterna. Du kan också lära dig att låta som en älg! 
Guiden Lotta Ek kommer att prata om djurs beteenden, bl a björnens, vargens, älgens 
samt havsörnens. Detta kommer att flätas in i museets forskning,  t ex arbetet med att rädda 
havsörnen och hur museet hjälper till att se hur mycket björn det finns i Sverige genom  att 
studera björnbajs.
Kostnad: 140 kr/person Anmäl till: SPF Seniorerna på info@spfstockholm.se eller på tel 
08-720 77 30 Hitta hit: T-banan till station Universitet, Frescativägen 40
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Minnesota söndag 15 till måndag 23 september

BORNEO och  SINGAPORE 12 dagar, avresa 31 oktober
Har du drömt om att få uppleva riktig 
djungel sprängfylld med exotiska djur, ljud 
och dofter? Känner du dig inte säker på att 
du klarar av de strapatser en resa i djungeln 
innebär? Då är detta en perfekt resa för just 
dig. 
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet har 
i samarbete med Lotus Travel tagit fram 
en specialresa till Borneos mytomspunna 
djungel. Tillgänglighet, trygghet, lagom 
tempo och oförglömliga upplevelser är våra 
ledord. 
På Borneo gör vi våra exkursioner med 
båt på Kinabatanganfloden. Svensktalande 
guide medföljer under hela resan.
Under resan besöker vi även Singapore – 
världens kanske renaste och tryggaste stad. 
Vi får vi inblick i spännande kolonialhisto-
ria med välbevarade byggnader, som ligger 
vägg i vägg med hypermodern storstad.

PRIS: 29 950 kr/person
Mer information: https://www.lotustravel.
se/resor/malaysia/borneo-singapore-med-
spf/

Medlemsresa i Vilhelm Mobergs 
och Utvandrarnas fotspår i samar-
bete med CK:s Resor. 
Med Charles Lindberg museet, Svenska 
Institutet, Lindström, Mobergleden, 
Nya Duvemåla, Mora. Vill du veta mer 
om hur våra landsmän klarade sig som 
nybyggare i det stora landet i väster?

Eller vill du kanske helt enkelt göra nå-
got utöver det vanliga? Då ska du följa 
med oss till Minnesota, den svenskaste 
av USA:s alla stater. Här får vi veta mer 
om emigranterna och denna del av vår 
svenska historia och därmed också en hel del om den amerikanska. Vi gör spännande besök 
på olika platser i svenskbygderna och får se flera av platserna som Vilhelm Moberg gjort 
kända i sina romaner om Kristina och Karl-Oskar.

Resans ord. pris är 29.985:- och på detta pris har du som SPF medlem 2.000:- i rabatt.
Ditt pris är därför endast 27.985:-/person i dubbelrum.
Bokning av resan sker till CK:s Resor via hemsidan www.cksresor.se genom att längst ner 
på sidan om Minnesotaresan klicka på knappen ”Boka” alternativt på mail adress:
christer@cksresor.se eller tel 044-209 090
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Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum 
med uppdrag att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.  
Läs mer på www.aldrecentrum.se. 

Samhället & äldre 

Program för föreläsningar i ABF-huset våren 2019 
Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF och SKPF.  
 
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kr.  
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
 
Onsdag 
13 februari 
Kl. 13.30 - 15.00 

Att skapa en äldrevänlig stad 
Svenskar lever allt längre. Andelen äldre i befolkningen ökar. Detta ställer 
krav på anpassning av bostäder, transporter, stadsplanering, hälso- och 
sjukvård och omsorg. I Uppsala har man länge arbetat med frågan om vad 
som behövs för att nå WHO:s mål - samhällen som är goda att åldras i. En 
medborgardialog med närmare 1 800 äldre visade fem utvecklingsområden:  

• utemiljö och närområde 
• ålderism 
• bostäder 
• landsbygd 
• den fria tiden 

Nu ska Stockholm bli äldrevänligt! Stadens äldreförvaltning har därför bett 
Äldrecentrum att göra en inledande nollbasmätning av kommunens 
äldrevänlighet och utveckla en modell för uppföljning. Vilka utvecklings-
områden har Stockholm? Välkommen att bidra med tankar och förslag! 
Föreläsare: Roger Jo Linder, Uppsalas samordnare för Äldrevänlig stad. 

Onsdag  
13 mars  
Kl. 13.30 - 15.00 

Hemmet viktigare efter pensionen  
Vårens andra föreläsning tar upp hemmets betydelse. Det har visat sig att 
psykisk ohälsa och upplevelsen av hemmet har ett samband för nyblivna 
pensionärer. Det är ett av resultaten i Maya Kyléns aktuella avhandling. 
Avhandlingen visar också att hemmet är en betydelsefull plats för att skapa 
sammanhang och mening i samband med pensioneringen. En väl utformad 
hemmiljö kan även förebygga sjukdom och främja hälsa hos de allra äldsta. 
Föreläsare: Maya Kylén, leg arbetsterapeut, biträdande forskare vid Lunds 
universitet och postdoktor vid Högskolan Dalarna. 
 

Måndag  
8 april 
Kl. 13.30 - 15.00 

Det ”goda” åldrandet – en utopi? 
Vid föreläsningen diskuteras begreppet ”Det goda åldrandet”, som ofta 
används i äldreforskningen. Kan alla kan förvänta sig detta?  Sandra 
Torres, professor i socialgerontologi, är kritisk. Hon anser att forskare, 
politiker och praktiker måste inse att det finns många olika sätt att åldras 
på. Kulturell bakgrund, utbildningsnivå, om man är frisk eller sjuk är 
faktorer som påverkar åldrandet. Detta behöver även äldreforskningen ta 
hänsyn till. 
Föreläsare: Sandra Torres, professor vid Uppsala Universitet.  
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Kontakta oss via mail: program.stockholm@abf.se 

STOCKHOLM

STOCKHOLM

FÖRELÄSNINGAR OCH MÖTEN – ARRANGERA MED ABF STOCKHOLM

Kallelse till Distriktsstämma tisdag 9 april 2019

Livet går vidare – en självbiografi av Horst Böhnke
Horst Böhnke är född i Västpreussen och kom till Sve-
rige 1961 för att undvika militärtjänstgöring.

Här utbildade han sig till företagsekonom och har däref-
ter gjort en makalös karriär i Sverige med många ledande 
chefsbefattningar.

Horst Böhnke bor i Huddinge och har varit ordförande i 
SPF Seniorerna Huddinge.

Horst var 1945 som fyraåring på flykt med häst och vagn 
genom Polen och Tyskland samtidigt som Röda armén 
stormade fram mot Berlin. 

Boken ger inledningsvis en inblick i andra världskrigets 
följder för miljontals hemlösa och utblottade människor i Tyskland och Europa. Bokens andra 
del handlar om Horsts liv i Sverige. Efter Berlinmurens fall blir Horst kulturell affärsguide för 
svenska företag i Berlin.

Boken kan beställas direkt från Horst: horst@bohnke.se eller mobiltelefon 070-871 02 18

Priset är 290 kr inkl. moms. Porto tillkommer med 45 kr. Pengarna kan sättas inpå bankgiro 
5716-3842 eller swish 070-871 02 18

Distriktsstämman äger rum tisdag 9 april 2019 kl. 09.00-16.00 på ABF-huset
Adress: Sveavägen 68, 111 34 Stockholm
Motioner ska vara distriktskansliet tillhanda senast tisdag 26 februari 2019.
Motion som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen för yttrande.
Föreningen sänder därefter motionen med yttrande till distriktet.
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VÅRDCENTRALS-
PATRULLENBÄTTRE PRIMÄRVÅRD  

FÖR ALLA SENIORER

Den viktiga vårdcentralen – 
en undersökning av vårdcentralerna i Stockholms län
För äldre patienter är tillgången 
till en trygg och säker vårdcentral, 
som är anpassad för äldres behov 
avgörande för hälsa och livskvalitet. 
Undersökningar visar att tillgänglig-
heten i primärvården ökat. Samtidigt 
tycks detta ha skett på bekostnad 
av kontinuitet och samordning av 
multisjukas behov. SPF Seniorerna 
i Stockholmsdistriktet vill därför 
tillsammans med de övriga pensio-
närsorganisationerna i länet få en 
samlad bild av hur primärvård och 
vårdcentraler fungerar för sjuka äldre 
inom Region Stockholm.

Region Jönköping var först med 
att, under beteckningen Vårdcen-
tralpatrullen, intervjua samtliga 
vårdcentraler våren 2016. Såväl 
medarbetarna på vårdcentralerna, 
politikerna och de som genomförde 
undersökningen var mycket posi-
tiva till arbetet. Nu planerar flera 
landsting/regioner att genomföra en 
motsvarande undersökning. 

PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG har nu för avsikt att gemensamt genom-
föra en undersökning bland samtliga vårdcentraler genom personliga besök och intervjuer. 
Intervjuarna kommer att följa ett gemensamt granskningsprotokoll, som därmed möjliggör jäm-
förelser mellan vårdcentralerna. De parametrar som bedöms är såväl fysisk miljö som intervjuer 
med ledningen för vårdcentralerna. 

Såväl Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som Stockholms Läns Sjukvårdsområde 
(SLSO) är informerade om våra planer och ser mycket positivt på att undersökningen kommer 
till stånd och ett kontinuerligt informationsutbyte kommer att äga rum. 

Vi tror att en naturlig målgrupp för att vara intervjuare är de som finns representerade i KPR 
eller motsvarande samt i SPR i Stockholms kommun. Vi räknar med att det sammanlagt kom-
mer att behövas c:a 150 personer som intervjuare. Vi kommer också att gå ut med förfrågan 
till samtliga föreningsordförande för att få hjälp med att hitta intresserade personer. Om Du 
som läser detta är intresserad av att delta hör av Dig till undertecknad, monica@ulfhielm.com  
Samtliga kommer att erbjudas en dags information/utbildning. Den kommer att äga rum vid tre 
tillfällen, en i norr, en i söder och en i centrala Stockholm. Information till nämnda målgrup-
per, liksom information till vårdcentralerna kommer att gå ut i mitten på januari. Innan vi går ut 
i ”skarpt läge” kommer ett par piloter att äga rum för att stämma av att inga frågor är otydliga 
eller svårtolkade. 
Monica Ulfhielm ordförande SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet
Länk till broschyren: https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/sa-tycker-vi/rappor-
ter/spf-vardpatrullen_web.pdf
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Källor:
Inspektionen för Socialförsäkringen (IFS), 2015, Att välja uttagstid av tjänstepension, Rapport 2015:15.
Inspektionen för Socialförsäkringen (IFS), 2016, Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och 
män – delrapportering av regeringsuppdrag, 2016-05-31, Diarienummer 2015-0020.
Pensionsmyndigheten, Excel-fil Typfallsmodellen- 2016-12-12.xlsb.
Riksrevisionen, 2014, Att gå i pension – varför så krångligt? RiR 2014:13.
Statistiska centralbyrån (SCB), Befolkning, Demografisk analys, Livslängd.
Statistiska centralbyrån (SCB), Hushållens ekonomi, Inkomster och skatter, Pensioner årlig.

Så blir pensionen 2019
Den genomsnittliga totala pensionen höjs med 
mellan 170 och 740 kronor per månad efter skatt 
2019. Störst procentuell höjning av total pension 
efter skatt får den tredjedel som har högst in-
komstgrundande pension. Det är flera faktorer 
som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. 
Följsamhetsindex styr inkomst- och tilläggspension 
och höjs med 1,4 %. Prisbasbeloppet, som påver-
kar garantipensionen och de flesta tjänstepensio-
ner, höjs med 2,2 %. Stor påverkan får den sänkta 
skatten för pensionärer och den höjda brytpunkten 
för statlig skatt som Riksdagen nyligen beslutade 
om. Det sjätte jobbskatteavdraget kompenseras 
pensionärerna för genom nya skattelättnader för 
pensionärer med pensioner under 17 000 kronor.

Att de med högre pensioner procentuellt nu får en väsentlig höjning av nettoinkomsten har att 
göra med löftena om att successivt ta bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer under 
mandatperioden. Hittills har klyftan för de med pensioner upp till 17 000 kronor i pension helt 
tagits bort. Nu har turen kommit till dem med högre pensioner. Om detta är samtliga partier 
överens. Sänkningen sker genom att förstärka det s.k. förhöjda grundavdraget. För en pensionär 
över 65 år med en inkomst på 25 000 kr i månaden och en genomsnittlig kommunalskatt inne-
bär det ungefär 4 200 kronor i lägre skatt per år.

Samtidigt som pensionerna höjs och skatten sänks så kommer inflationen att göra att köpkraf-
ten för flertalet minskar. Om hänsyn tas till inflationen minskar exempelvis garantipensionärens 
köpkraft med 170 kronor per månad. Pensionärsparet med lägre pension får en försämring av 
köpkraften med 100 kronor per månad och pensionärsparet med högre pension får i fasta priser 
50 kronor mindre varje månad.

För dem över 65 år och som fortfarande har kvar inkomst från inkomst av tjänst finns det 
dubbla jobbskatteavdraget kvar. Det ska löna sig att arbeta även efter 65 år. Dock finns avtrapp-
ningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster kvar.

Genomsnittspensionen i Stockholms län för 2019 ligger på c:a 15 000 kr efter skatt. Det är 
högst i landet. Snittet ligger på c:a 13 500 kr. Gotland har en genomsnittspension netto på 13 
200 kr per månad. Samtidigt bedöms en månadskostnad, utan bil, med vanliga räkningar och 
matkostnader hamna på c:a 4 800 kronor. Därtill kommer bostadskostnader, där snittkostnaden 
för en tvårummare ligger på c:a 6 000 kronor er månad. Utrymmet för köp av en ny mobilte-
lefon eller glasögon är starkt begränsad. Efter ett långt liv i arbete med många års skatteinbe-
talningar är den standarden inte acceptabel. Därför upprepar vi vid alla tillfällen som ges ”För 
övrigt anser vi att pensionssystemet måste ses över och utvärderas” med målet att ge trygga 
pensioner för både dagens och framtidens pensionärer.

Budgeten innehåller också ett antal punkter som kan komma att gälla från den 1 juli 2019. Det 
gäller avskaffad särskild löneskatt på 6,15 för personer över 65 år samt att taket för RUT-avdrag 
kan höjas till 50 000 kr. En utredning ska tillsättas för att se över en breddning av antalet tjäns-
ter som omfattas, en ytterligare höjning av taket till 75 000 kr samt ett högre avdrag för äldre.

Monica Ulfhielm ordförande SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet
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Inbjudan till Viking Line Trophy 2019 
En händelserik resa till Mariehamn med övernattning 22-23 maj 

Följ med till Åland och var med i bouletävlingen Viking Line Trophy där 
medlemmar från både SPF och PRO är med och tävlar - denna resa en 
upplevelse utöver det vanliga med samvaro och nöje! 

 

 

Pris från: 1705 kr/person. Anmälan efter den 31/1, 1805 kr/person 
I resan ingår:  

Lokala tider 
22 maj 
 Bussarna avgår från Vagnhärad kl. 07.30, Hölö kl. 07.45, Nykvarn kl. 07.50, 

Södertälje kl. 08.15, Cityterminalen kl. 09.00, Danderyd kl. 09.15 och Norrtälje 10.05 
Kl. 10.30 Bussarna kör ombord på Rosella – vi går direkt till caféet när vi kommit ombord 
Kl. 10.30 Dagens rätt serveras i caféet, däck 6 
Kl. 12.00 Rosella avgår från Kapellskär 
Kl. 15.30 Rosella ankommer till Mariehamn och vi tar oss till boulebanan 
Kl. 16.00 Start för Viking Line Trophy och spelar två matcher 
Kl. 20.00 Mariepark 

Aktiviteter, busstransfer, tvårättersmiddag på Mariepark 
samt övernattning på hotell inkl. frukost 

23 maj 
Kl. 09.40 Avgår bussen från hotellet till boulebanan för att spela tre matcher 
Kl. 16.00 Rosella avgår från Mariehamn 

Bistro Buffet inkl. vin, öl, läsk och kaffe 
Kl. 17.30  Rosella åter i Kapellskär 
 
Tillägg: Enkelrum – 515 kr, Bil t/r 180 kr De som kör bil checkar in i terminalen, INTE i bilincheckningen! Kör sedan 
ombord tillsammans med bussarna. 
 
 
 
 
 
 

 

Boka innan 31/1 
och få boka-

tidigt-rabatt! Pris 
per person från 

endast 1705 kr   

Stefan Lund 
från Rosella 
underhåller 

vid middagen! 

Mer info på: www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet
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TEMAVISNINGAR 
PÅ VIKINGALIV

PÅ VIKINGALIV UPPLEVER DU LIVET PÅ VIKINGATIDEN
I den interaktiva utställningen väljer du själv de ämnen som intresserar dig mest. I vikingafärden 
Ragnfrids Saga får du följa med på en dramatisk resa genom vikingatiden. Ragnfrids man Harald har satt 
familjen i en svår ekonomisk situation och måste ge sig iväg på vikingatåg. Kommer han lyckas att rädda 
gård och ära? På Vikingaliv finns även restaurang Glöd med en fantastisk utsikt över Wasahamnen och en 
skattkammare till museibutik med såväl egendesignade souvenirer som helt unika föremål.

Eric Östergren, utbildad arkeolog och guide;
”HUGGET I STEN – RUNSTENARNAS BERÄTTELSER”
När: Vecka 10 - Onsdag 6 mars kl. 14:00
Kostnad: 120 kr/pers (i priset ingår en tur med Ragnfrids Saga) 

Ellen Ingers, utbildad marinarkeolog och guide;
”DRAKSKEPPENS FRAMFART – VIKINGARNAS SKEPP 
OCH RESOR”
När: Vecka 13 - Onsdag 27 mars kl. 14:00
Kostnad: 120 kr/pers (i priset ingår en tur med Ragnfrids Saga) 

Tora Andersson, utbildad arkeolog, runolog och guide;
 ”BLAND VALKYRIOR OCH HUSFRUAR”
När: Vecka 16 - Onsdag 17 april kl. 14:00
Kostnad: 120 kr/pers (i priset ingår en tur med Ragnfrids Saga)

Emma van Eelen, utbildad osteoarkeolog, runolog och guide;
”DET VISAR BENEN – OSTEOLOGEN BERÄTTAR”
När: Vecka 19 - Onsdag 8 maj kl. 14:00
Kostnad: 120 kr/pers (i priset ingår en tur med Ragnfrids Saga)

Anmälan: info@spfstockholm.se 
  tel. 08-720 77 30. 
  Antalet platser är begränsade, anmälan är bindande.

Adress:  Djurgårdsvägen.48, Stockholm
Hitta hit: Spårvagn 7 - station Liljevalchs/Gröna Lund. 
  Buss 67 - station Liljevalchs/Gröna Lund.
  Eller ta Djurgårdsfärjan till Allmänna Gränd.
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Följ med på en spännande resa till Litauen. Under resan får du se huvudstaden 
Vilnius som fångar oss med sin charm. På den guidade turen i staden passar vi 
på att besöka några av stadens 40 kyrkor som alla har sin egen charm och stil.

Du får också se den världsunika Korskullen. Ingen annanstans i världen hittar du 
en sådan plats, där ett oräkneligt antal kors samlats på en plats. 

Vår resa till Litauen börjar i Lettlands huvudstad Riga, dit vi tar oss med 
Tallinks moderna fartyg från Stockholm. Ombord kan du njuta av god mat och 
underhållning. Som en extra bonus på resan får vi också se staden Riga och  
höra guiden berätta om de båda ländernas skillnader och likheter.

litauen – europas okända pärla 

RESA TILL LITAUEN: 3–7 JUNI 2019

PRISEX 5989:– per person
Allt detta ingår: båtresa t/r, 2 hotellnätter på Novotel, 
sightseeing i Vilnius, besök i Trakai, besök vid Korskullen,  
2 middagar i Litauen, 2 middagar ombord (1 à la carte &  
1 buffé), 2 luncher i land samt frukost samtliga dagar.

Endast telefonbokning: 08-666 33 33
ÄNGEL I VILNIUS

VILNIUS


