
 

 

 

 

Stockholm den 20 mars 2020 

Detta nyhetsbrev skickas i första hand till förenings- och distriktsstyrelser och förenings-/distriktsadresser 

och förbundsstyrelsen. Sprid gärna till andra inom SPF Seniorerna.  

 

 

 

 

 

SPF Seniorerna har samlat tips till föreningar och enskilda om 

hur vi tillsammans och på egen hand underlättar vardagen  
 

Den här veckan har bjudit på stora omställningar för oss alla. När ni i föreningar och 

distrikt nu har ställt in era aktiviteter kan det leda till ökad känsla av ensamhet och 

isolering bland medlemmarna. Folkhälsomyndighetens uppmaning till alla i 70+ att hålla 

sig hemma och minska på sina sociala kontakter leder till att många äldre dessutom får 

svårt att klara vardagliga sysslor såsom att handla mat och hämta ut mediciner. 

 

Från förbundet har vi funderat på vad vi kan göra för att underlätta för föreningar och 

medlemmar under rådande situation. Vi har därför satt samman en rad tips både på 

sådant som underlättar vardagen men även minskar ensamheten. För föreningar kan det 

till exempel vara att upprätta ringkedjor eller att hjälpa de som inte är så digitala att 

beställa matvaror via webben. För den enskilde har vi bland annat tips på olika digitala 

verktyg som kan underlätta kontakt med vänner och anhöriga samt tips på mer 

traditionella aktiviteter som odling och läsning. Vi har även startat en ny Facebookgrupp, 

läs mer om den här nedanför.  

 

Tipsen har vi samlat på förbundets hemsida. Hör gärna av er och berätta vad ni gör i era 

föreningar eller på egen hand för att hantera den nya vardagen. Goda idéer är till för att 

spridas! Skicka era berättelser via mail till info@spfseniorerna.se 

 

Tips till föreningar 

Tips till medlemmar 

 

Varma hälsningar 

 

Peter Sikström 

generalsekreterare 

SPF Seniorerna  

 

 

 

mailto:info@spfseniorerna.se
https://one-lnk.com/x1eGVx8vzu3S8JWauMj9JnSojy64CZ-Sgqr4x7oHMVeYQU5Cv6fcRzfgHFsBH5d6zhfa3xC4O7nbGToEkkjV4uO7Q/x1epX6SG9WwH0Vn5qWq__TFCGRQTIqLev4eoP-VVMgZO-5w_wvPUkNN7DQxU9YNP3H33WMqSf4wZu1YCNnYg55HcGElFC8l7k0Q8kh_Ab3M0aVsK6dDhaPJhdNAdupQkRTVhfu2QtmK-zJjPADyYlpyIbP1cAyjHJyI1J4g86hlKOw01R_MIIM-P5feJBLnDAZ15SGscEj8AVDDtbPGs1cGxFNUIx6yFpYcPCRD-x4Udn42y0hwRGEtzkwctEnSXtkc62dshu7A_bmW4mIdSC9_2lmYMuwcXLdM5d9pdZz65vYMP7CW-uFTjZtkzH4MrbZXZIdSSBXKNwJJdqR5U9tWReEFR9-8vPoUr_2CReQ8T8DbNwIFiTAhldJQEcdnxVGuVCk98lBQfSLPdfi9sKTd4g/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eGVx8vzu3S8JWauMj9JnSojy64CZ-Sgqr4x7oHMVeYQU5Cv6fcRzfgHFsBH5d6zhfa3xC4O7nbGToEkkjV4uO7Q/x1eupfskECdBYevgcRPPpF-cD6kIx0KEwA5126joul_CML7x_gpnN7rh5Rz0I1f3MxAAtkHRJLRUWWULS3OZXwVzfreYhkRQE0kwfnDB0xzG0NYnXB-Wcey_bEUZGpEsSSOV0HvWtwBHJsVNnfCX985OLkfZI4gnHcpbBPNuGv0r9lVhQgd9zABuETOr4Na6XUT28R6j6O6aGMOciADi63Dfr9rrpM987zr9GTF9KyVBy7WajHAJw8t6kI6Erchz5_pIckRf3c1iKn4c8eN4tvGIIKIgoMd5Rtjmoe8_GAmrExGEvY7PszJqi1z4M4zqPhefIHqrHoDe70cYHRepdYfYAE5WqxQ7gSkL2-PuTGtUWaX1k7BE9dEUEH09Vbrhl5YoolGk_LA94aQC7_jl26LTVvbJQuTDih4fl8us_-qVlg/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 

Digital gemenskap med SPF 

Seniorerna  
För att minska risken för ensamhet bland 

såväl medlemmar som övriga seniorer har 

vi startat en ny facebookgrupp - Digital 

gemenskap med SPF Seniorerna. Syftet 

med gruppen är att kunna dela tankar kring 

den rådande situationen, ge och få tips om 

hur man håller kontakten med nära och 

kära eller fördriver tiden hemma. Gruppen 

är öppen för alla seniorer, även de som 

ännu inte är medlemmar. Tipsa gärna era 

medlemmar om att gå med i gruppen.  

 

Till Facebookgruppen >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du känner dig sjuk så ska du kontakta i första hand 1177 för 

information om när och var du ska söka vård.  

 

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, 

men har allmänna frågor om corona. Det är ett nationellt 

informationsnummer där du kan ställa frågor.  
 

 

 

 

 

 

 

SPF Seniorerna, Box 22574, 104 22 Stockholm, 08-692 32 50  

info@spfseniorerna.se , www.spfseniorerna.se   
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