
Verksamhetsplan 2018 – SPF Seniorerna Bromma 

Landets pensionärsföreningar står inför en stor utmaning under de kommande 
åren! Medlemsantalet sjunker och särskilt svårt är att locka yngre personer att 
ansluta sig till en förening bestående av enbart pensionärer. Många yngre 
personer vill inte delta i föreningsliv på samma sätt som äldre gjort förut. SPF 
Seniorerna hade kongress i somras då denna fråga var en av de viktigaste 
frågeställningarna på dagordningen. Frågan kan ställas på sin spets. Ska vi lägga 
ner pensionärsföreningarna? Stockholmsdistriktet kommer under våren 2018 
att genomföra en ordförandekonferens med temat Hur ska vi behålla och 
rekrytera nya medlemmar till förbundet? Samma fråga gäller SPF Seniorerna 
Bromma vars medlemstal förra året sjönk med 1,2 procent. Hur ska vi i vår 
förening göra verksamheten så attraktiv att fler vill bli medlemmar och så att vi 
inte tappar de som redan är med? 

Vi kommer att lägga kraft på att undersöka vad våra medlemmar i olika 
åldersspann önskar men också försöka ta reda på vad som attraherar 
ickemedlemmar att bli medlemmar. Vi ser fram mot möjligheten att få delta i 
de konferenser som ordnas av förbund och distrikt men kommer också att föra 
egna  diskussioner i vår egen styrelse och med de andra föreningar som vi 
träffar i olika sammanhang till exempel i Nordvästgruppen . 

 Ytterligare en fråga , men av mer praktisk karaktär, är att hitta en 
ersättningslokal för Ängbysalen då Ängbykyrkan ska renoveras från och med 
hösten 2018. Vi kommer att fortsätta att anordna månadsmöten två gånger i 
månaden under 2018. Antalet besökare vid mötena i Ängbysalen är avsevärt 
lägre än i Brommasalen och vi måste inför 2019 ta ställning till om vi har råd att 
erbjuda månadsmöten två gånger per månad.  

En annan viktig fråga för oss är hur vi ska nå alla våra medlemmar. Vår egen 
medlemstidning utkommer med fyra nummer om året och är det enda sättet 
att nå samtliga medlemmar. Dessemellan skickar vi Nyhetsbrev till de som har 
en e-postadress vilket i dagsläget är ca 680 av 1535 medlemmar. Föreningen 
har också en hemsida där vi lägger ut aktuella uppgifter. Vi arbetar vidare med 
att försöka få alla som har en e-postadress eller på annat sätt kan få 
information genom anhöriga/barn/barnbarn att meddela oss det. 

Redaktionsgruppen fortsätter arbetet med att tillverka en tidning som ska hålla 
en hög kvalité utan annonser. Önskemålet är att fler i medlemskåren lämnar 
bidrag till innehållet. 



Programgruppen som ansvarar för månadsmötena satsar – inom 
budgetramarna – på föreläsningar, musik och annat som drar en större publik 
framför allt i Ängbysalen. 

Programgruppen som ansvarar för studiebesök med mera satsar framför allt på 
besök där man vanligtvis inte kommer in utan att tillhöra en grupp. Konst, udda 
muséer, utflykter lockar många varför vi anstränger oss ännu mer att hitta bra 
alternativ. Vi planerar också att anordna en-eller tvådagarsresor i samarbete 
med andra föreningar. Sommaraktiviteterna har varit mycket uppskattade 
varför vi planerar att genomföra än fler till sommaren. 

Läsecirklarna har varit populära och utökas under detta år med ytterligare en 
cirkel, alla med gratis lokal på Mälarbackens vård-och omsorgsboende. 
Skrivarcirkeln fortsätter som föregående år. 

Visningarna av filmer av mycket hög kvalité fortsätter liksom de populära 
lunchträffarna i Gustafs matsal. 

Pubträffarna på Scandic hotell i Alvik fortsätter under våren men kommer 
sannolikt att upphöra från och med hösten då intresset verkar vara svalt.  

Eventuellt planerar vi att istället ordna träffar med musikunderhållning i någon 
av våra möteslokaler, utöver våra ordinarie månadsmöten, inte  minst för att 
locka yngre pensionärer. Vi har också för avsikt att bjuda in våra nytillkomna 
medlemmar något oftare än hittills. 

Intresset för att påverka politiker och tjänstemän angående 
äldreomsorgsfrågor är fortsatt mycket stort. Ledamöterna i stadsdelsnämndens 
pensionärsråd, gruppen Äldrefronten och Hemtjänstgruppen kommer att 
fortsätta sitt engagerade arbete att undersöka olika områden som rör äldres 
levnadsvillkor i Bromma. Boende och hemtjänstinsatser är de frågor som vi 
framför allt lägger fokus på under 2018 (som ju dessutom är ett valår) för att 
kunna ge information till föreningens medlemmar.  

Den grupp som ansvarar för säkerhetsfrågor (brott mot äldre) och 
trafiksituationen för äldre kommer att förnya kontakten med polisen och 
intensifiera arbetet med att ge information  om SL till våra medlemmar. Ett 
annat aktuellt område är risken för fallskador som både förbund och distrikt 
kommer att ordna konferenser kring och där vi självklart kommer att delta. Vi 
behöver också ombud för föreningen både beträffande hörsel och syn.  


