
 

Motion till SPF Seniorerna Luthagens årsmöte årsmöte den 17 februari 2020 

rörande vattengymnastiken på Fyrishov tisdagar och torsdagar. 

 

Bakgrund: 

Medlemmarna i de två grupperna har reagerat häftigt mot den förändrade attityd från 

Fyrishovs sida som märktes redan hösten 2019 och mot de förändringar som införts fr. o. m. 

vårterminen 2020 och som vi informerades om först i vecka 3. 

Vi har inte längre möjlighet att byta från tisdag till torsdag och vice versa om vi skulle vara 

förhindrade att delta i vår ordinarie grupp. 

I egenskap av pensionärsförening  vet  SPF Luthagen att pensionärer, så länge de är friska 

och krya,  är en rörlig grupp som reser mycket, inom Sverige och utomlands. Den som av 

någon anledning måste genomgå en operation är tvingad att avstå från vattengymnastiken 

flera gånger.Tillfällig sjukdom kan alla drabbas av. 

Av dessa anledningar är det värdefullt för oss att kunna byta grupp. Antalet per grupp är satt 

till 24 personer. Enligt våra ledares statistik är det ytterst sällan som gruppen är fulltalig. 

Därför borde det inte vara något problem att ibland ta emot ett par deltagare från den andra 

gruppen. Ledarna kan ansvara för att antalet 24 inte överskrids. 

Tidigare har vi även,  om vi missat ett tillfälle, kunnat ta igen det genom att gå och simma på 

en dag och tid som passat oss. Men nu är våra inträdeskort utformade så att vi bara kommer 

in på Fyrishov på de dagar, tisdagar eller torsdagar, som vår grupp har vattengymnastik och  

inte före kl. 11 (gymnastiken börjar 11.30). 

Vi betalar för tolv tillfällen och då tycker vi att det är rimligt att vi ska kunna komma in på 

Fyrishov 12 gånger. 

Slutningen vill vi påpeka att vi  i november 2020  två gånger, den 21 och den 28 november, 

inte var inbokade på torsdagar. Följaktligen  inställdes  vattengymnastiken båda gångerna.  

 

Vi föreslår att föreningen uppdrar åt styrelsen: 

Att kontakta Fyrishov och föreslå att våra inträdeskort ändras så att vi i fortsättningen tillåts 

byta grupp under förutsättning att deltagarantalet per grupp inte överskrids. 

Att ombesörja att deltagarna i torsdagsgruppen kompenseras för de 2 tillfällen som 

inställdes. 



Att se till att alla villkor beträffande vattengymnastiken är klara vid terminens början och 

anges i föreningens programhäfte. 

 

Uppsala den 24 januari 2020 

För tisdagsgruppen:       För torsdagsgruppen: 

 

Gunilla Strandh       Kerstin Sörman 

 

 

 


