
 

 

                 
 

  Januari 16/1 Pia Karlsson underhöll       Februari 20/2. Årsmöte med parentation och besök 

  och Magnus Sandell informerade.       av ordförande för SPF Blekinge, Nils Ingmar Thorell.       

                       

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

En kall natt har lämnat ett tunt istäcke över fjärden mellan Skillingenäs och Haglö. Vi får nog 

hålla ut någon månad till innan vi kan skönja den annalkande våren. Dock är dagarna redan 

märkbart ljusare och längre.  

 

Om man skall skriva en kort krönika i dessa dagar kan man inte undvika att hänga upp den något 

på de oroliga tiderna och illavarslande signaler från delar av omvärlden. Det är därför viktigt att vi 

inom SPF Seniorerna håller fasta tag i våra möten och är rädda om den sammanhållning vi har 

inom vår förening och hela vår seniorrörelse. På våra möten kan vi diskutera och informera om 

frågor som rör oss som seniorer. Att vi är partipolitiskt obundna förhindar oss inte från att 

diskutera frågor om seniorpolitiken inom såväl stat och region som kommun.  

 

Det är inte bara hemtjänst och omsorg som berör oss utan även allmänna samhällsfrågor som 

kommunikationer och bebyggelseplanering. Vi kan kanske också har ett intresse av att ta upp 

frågor om skola och utbildning. Vi är ju alla beroende av välutbildad personal och vi är också 

angelägna om kommande generationers utbildning.  

 

JANUARI MÅNADSMÖTE 

Ett 30-tal medlemmar hade samlats i Folkets Hus för att få information om hur kommunen 

stöttade oss seniorer. Magnus Sandell från Karlskrona kommun,  sammanhållande i äldrefrågor, 

informerade om hur kommunen löste sitt uppdrag och svarade på våra frågor. Pia Karlsson från 

Johannishus sjöng schlagers på ett engagerande sätt. Publiken applåderade henne varmt. Vår 

ordförande Anders berättade om vårens program, vilket också delades ut. Till kaffet serverades 

semlor och det var dragning i vinlotteriet. Det blev en mycket lyckad senioreftermiddag. 

 

MÅNADSMÖTE I FOLKETS HUS DEN 20 februari 
Årsmöte med parentation står på programmet. Vi gästas av vår regionordförande Nils Ingmar 

Thorell. Vi räknar med information från förbundet och kanske någon form av frågesport. 

Föreningen bjuder på landgång och kaffe med dopp. Vinlotteri på känt manér. Varmt välkomna! 

 

Träffas för en pratstund gör vi söndagar klockan 14.00 på ”SPF Café Havgården”. 

 

Nils-Gunnar Johnsson, 070-5430796 

Författare av detta månadsbrev 
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