
En mycket trevlig eftermiddag i maj fick medlemmarna i SPF Hårkandalen uppleva!  
 
Den trevliga träffen började med information från KPR, intresseorganisation för Krokoms 
Pensionärsråd (SPF och PRO) genom ledamoten Astrid Lönn, som informerade bl.a om:  
 
•   LOV, lagen om valfrihetssystem, 
•   ska bli skyltar på hemtjänstens bilar så byborna ska känna sig trygga att det är  
    hemtjänstpersonal som anländer till bygden för att kunna urskilja från andra  
    skumma bilar som tyvärr dyker upp i byarna, 
•   fortbildningsmaterial ska finnas för att i studiecirkelform kunna utbilda äldre i  
    alkoholfrågor,  
•   en miljardsatsning i hela Sverige har gjorts för att god och nära vård ska bli  
    mera personcentrerad, 
•   trygghetsboende finns nu i Alsen (Tunan), men vi vill även ha den boendeformen  
    i flera av våra andra byar, 
•   för äldres hälsa finns nu 225.000 kr, ett stöd för fysiska aktiviteter som man kan 
    söka från Krokoms kommun, där 50.000 kr ska gå till pensionärsföreningar, 
•   en trygghetstekniker ska anställas inom Krokoms kommun,  
•   riktade hälsosamtal ska påbörjas för 40-, 50-, 60- och 70-åringar under 2022  
    för att förebygga ohälsa, 
•   äldre omsorgslyftet: vårdbiträden ska successivt utbildas till undersköterskor, 
•   3 miljoner ska satsas på äldres hälsa genom att också bygga och byta ut  
    trygghetslarmen, 
•   det ska byggas ett nytt SÄBO i Krokom för 60-80 platser, Kvarna. När detta  
    är färdigbyggt ska så småningom Orion och Blomstergården i Krokom stängas,  
    Solbacka i Föllinge blir glädjande nog kvar, 
•   KPR/Astrid Lönn uppmanade oss att delta i beredningsmötet den 10 maj i  
    Tulleråsen ang trygghetsboenden. 
 
Efteråt följde en lunch med en supergod hemlagad 
soppa med gott bröd till med diverse färgglatt pålägg. 
 

 

 
 
Sedan blev det Bingospel där flera hade turen med sig 
och glatt kunde utropa Bingo och efteråt kaffe med 
kärleksmums, så några rikare, några fattigare men 
framförallt var ALLA mycket mätta och belåtna! 
 

 
/Bendikt Andersson, SPF Hårkandalen  


