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Vill du veta mer om
hur det är att leva på
vattnet och under
vattnet?

En som vet mycket om detta
är Henrik Stephenson
Möller som har varit
verksam i marinen och
arbetat både över och under
ytan.
Han kommer till oss för att
berätta om detta!
 
Onsdagen den 22 januari kl.
13.00 på Magneten i
Svenstavik.
 
Missa inte detta!
Fika kostar 20 kronor.
 
Varmt välkomna!



ÅRSMÖTE MED
SPF SENIORERNA
BERGSBYGDEN

Vi håller årsmöte onsdagen
den 19 februari.
 
Plats: Magneten
Tid: 13.00
 
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Eventuella motioner vill vi
ha senast 14 dagar före
årsmötet.
 
 
Fika!
 
Välkommen!
 
Styrelsen SPF Seniorerna
Bergbygden



Gillar du musik?
Gillar du frågesport?
 
Då är det här
absolut något för
dig!
 
Du som inte prövat,
ta chansen, du
kommer att gilla
det!

MUSIKCAFÉ
MED QUIZ
 
Välkommen på musikcafé
med quiz på Hackås
Bygdegård onsdagen den 4
mars kl.18.00.
 
Lennart Borgebo är den som
håller i taktpinnen
 
Fika finns!
 
Pris: 100kr.
 
Varmt välkomna!
 
Det kommer även en
annons i Bergsbladet.



Oknytt!?
Tomtar, troll, pukar, vättar, de små under
jorden. Kärt barn har många namn.
 
Finns dom? Vem vet!

En som kan mycket om oknytt i folktron är Jim Hedlund som kommer
att gästa oss den 1 april kl.18.00.
 
Plats: Magneten, Svenstavik
 
Fika: 20 kr.
 
Varmt välkommen!





EN UNIKT TILLFÄLLE DU INTE FÅR MISSA!

Filmvisning med Ingemar Lind
 

Den 28 april får vi besök av den kände naturfotgrafen Ingemar Lind
som kommer att visa film från sina otaliga resor i vår vackra
fjällvärd.
Har du inte sett hans filmer tidigare får du inte missa detta tillfälle.
Även om du har sett någon tidigare kan man aldrig se för många av
dessa filmer.
 
Tid och plats: Svenstakyrkan den 28 april kl.18.00.
Kostnad: 100 kr inkl. fika
 
Varmt välkomna!
 



INFO FRÅN STYRELSEN
 
SPF Seniorenra har ställt en fråga till Bergs kommun hur man ställer
sig till frågan om att inrätta ett äldreombud. Tanken med ett
äldreombud är att det skall finnas en person som kan ta tillvara på
de äldres intressen.
 
Frågan om ett seniorboende i Svenstavik har gått in i en ny fas.
Anbudsföfarandet är avklarat och nu kommer det att bildas en
arbetsgrupp där PRO och SPF skall ingå.
 
Har du problem med din dator eller smartphone kan du få hjälp på
biblioteket tisdagar mellan kl.12.00-14.00.
 
Vet du att biblioteket visar föreläsningar från Jamtli varje torsdag kl
13.00? Vårens program har inte kommit ännu så vi kan inte berätta
vad som kommer nästa år.
 
Vi kommer att tillsammans med PRO och Röda Korset arbeta med
äldres ensamhet. Ensamheten är idag ett stort folkhälsoproblem och
svårt att komma till rätta med.
 
 
 



Skickat till:
Kommunfullmäktige
Bergs kommun

Medborgarförslag
 
SPF Seniorena Bergsbygden vill veta hur Bergs kommun ställer sig
till förslaget med att inrätta ett äldreombud i kommunen.
Syftet med ett äldreombud skulle vara att ta till vara de äldres
intressen i olika frågor.
 
I dagens digitala samhälle har många äldre svårt att göra sig hörda.
Dels kanske man inte har dator eller smartphones eller så kan man
av olika anledningar inte använda dem. Det kan vara att man hör
dåligt, ser kanske inte så bra eller så hinner man helt enkelt inte
med.
 
Det kan vara blanketter som man inte förstår, många är skrivna så
att det är svårt att veta vad man vill ha fram.
 
Man kan ha problem med en sjuk anhörig som man kan behöva
hjälp med men man vet inte var man ska vända sig.
Alla gamla har inte anhöriga som bor i närheten, man kanske inte
har någon anhörig överhuvudtaget och dålig kontakt med
omgivningen. Den dag det uppstår problem vet man inte vart man
ska vända sig. Man är van att klara sig på egen hand så länge det går.
 
 
 



 
 
Anledningarna till att man kan behöva hjälp kan vara många och
olika för olika människor men ett äldreombud skulle innebära stor
trygghet för många äldre i kommunen.
 
Det skulle också vara ett plus i kanten för kommunen om man kunde
inrätta en sådan tjänst för vi tror att många äldre då skulle söka sig
tillbaka till sina gamla hemorter där man kan känna sig trygg.

Vår förhoppning är att Bergs kommun ägnar vårt förslag sin
uppmärksamhet.
 
Tack på förhand!

Styrelsen SPF Bergsbygden
 
Inger Karlströmer - Ordförande
Barbro Larsson - Vice ordförande
Eva Åslund
Gunnel Deltin
Svante Morén
Sten Fahlvik
Gerd Isberg



Vi ses i vinter!
 
HÄLSNINGAR FRÅN SPF SENIORERNA BERGSBYGDEN


