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MÅNADSBREV FEBRUARI 2021 
Äntligen har vi fått en riktig vinter med snö och kyla som ger många vackra vyer när vi tittar 
ut genom våra fönster. Tyvärr tycker jag det råder en kyla vad gäller information om när och 
var vi seniorer kan få vårt utlovade vaccin. Vi får hoppas det kommer igång inom en snar 
framtid. Det som däremot är aktuellt den närmaste tiden är att vi skall betala vår 
medlemsavgift för 2021 på 250 kr för ditt medlemskap i SPF Seniorerna Mjölkudden. Vad får 
du då för din avgift frånsett medlemskapet i vår förening med allt det innebär. 
 
SPF driver opinion och jobbar ständigt aktivt för seniorernas villkor när det gäller ekonomi, 
skatter, boende och vård- och omsorg. Pandemin har tydliggjort stora brister när det gäller 
vård och omsorg. Förbättringar behövs och opinionsarbetet blir allt viktigare. Detta arbete 
bedrivs både lokalt och på förbundsnivå och givetvis blir vår röst starkare ju fler vi är som 
står bakom kraven. 
 
På lokal nivå i Luleå arbetar SPF i det Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Vi har ställt krav 
på att få insyn och få möjlighet påverka hur Luleå Kommun använder de extra anslag från 
staten de fått till att förbättra vård- och omsorg och till att förbättra 
kompetensförsörjningen och utvecklingen av vårdens personal. Vi kan också påverka genom 
möjlighet att svara på remisser i olika frågor som senast när det gäller kommunens 
måltidspolicy. 
 
På riksnivå arbetar förbundet med att driva opinion och påverkan på regering för att 
förbättra villkor och förhållande för äldre. De har direktkanaler in till politiker och 
beslutfattare. Om de har många medlemmar bakom sig får förbundet större tyngd i sina 
krav. 
 
SPF jobbar inte bara med dessa frågor som ni vet. På lokal nivå får du som medlem i SPF 
Mjölkudden även andra förmåner som: 

• Social gemenskap och möjlighet att träffa nya och gamla vänner i föreningens 
aktiviteter. 

• Möjlighet att delta i trevliga och sociala aktiviteter som kurser, studiecirklar, resor, 
studiebesök, underhållning, pubaftnar och speciella luncher som ex. vis Lucia på 
Scandic Hotell, Sillunch o Julbord. Rabatterade luncher på Scandic Hotell mm. 

• Dra nytta av centrala som lokala medlemsförmåner SPF erbjuder dig som medlem 

• Du får tidningen Senioren som är mycket bra och värd mer än årsavgiften. 
  
Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem och ser fördelarna med ditt medlemskap. Du 
behövs och vi lovar att SPF arbetar för att förbättra seniorers villkor och för att erbjuda 
social gemenskap och möjlighet till att utvecklas. 
 
Slutligen vill jag meddela att styrelsen beslutat flytta fram årsmötet till början av maj om 
allt går planenligt med Pandemin. Vi vill så gärna träffas som brukligt är. Vi återkommer. 
Vi ser fram om att ses igen 
Kenth Nilsson  


