
Slutord 2022 

 
2021 blev inte heller som vi planerat, men mycket talar för att det nya året ska bli bättre än det 

förra.  

Nu när vi fått vår tredje vaccindos så kan vi åter känna framtidstro, glädje och gemenskap och 

återgå till en mer normal vardag. Ytterligare en mutation av viruset sprids, men vi drabbas 

inte lika hårt. 

 

Vi planerar vårt årsmöte i vanlig tid i slutet av februari. Allt är ordnat för att vi ska få träffas 

då (i skrivande stund). 

 

Några aktiviteter hann vi med under hösten då restriktionerna lättade, ett försenat årsmöte i 

augusti och styrelsemötena kunde återupptas.  

 Tyvärr fick vi ställa in utflykten till Karlberg på grund av ihållande regn. I 

oktober hade vi Pubafton på Lemon Tree, ett samarrangemang med Häggen och senare 

samma månad hade vi en uppskattad Stadsvandring med Morgan Stenberg och efteråt blev det 

lunch på Stadshotellet. Det blev en lång lunch eftersom vi längtat så efter att få träffas igen! 

Vi hade även ett trivsamt Höstmöte på Storstrand i oktober. 

 I december hann vi med mycket, ett uppdämt behov av att få ses. 

Julfest på Havsbadet, "Den tatuerade änkan" på Norrbottensteatern och Bedas Nostalgijul på 

Ekologen, Långnäs.  

 

Vår ekonomi är fortfarande stabil och vi har ingen anledning att vänta någon försämring. 

 

Vi samarbetar med andra seniorföreningar gentemot kommunen vad gäller äldrefrågor. 

Representanterna i KPR, Kommunala Pensionärs Rådet, kommer med synpunkter och förslag 

till förbättringar även om de inte har rösträtt. Äldreomsorgen har debatterats under pandemin, 

då Corona-kommissionens delrapport slog fast att strategin att skydda äldre brustit. 

Äldreomsorgslyftet ger Piteå kommun drygt 19 miljoner 2021. 

Vi bevakar beslut som kommunen tar med anledning av detta. Vilka konsekvenser får 

satsningen för oss äldre? 

 

SPF Seniorerna arbetar för en rättvisare beskattning. Ökat samarbete med andra 

seniorföreningar är ett måste för att öka trycket på statsmakter och övriga myndigheter i dessa 

frågor. 

 

Aktiviteter i SPF Seniorerna håller oss igång och gör att vi hänger med inför  kommande år. 

Vi hoppas att våra medlemmar fortfarande ska trivas och känna glädje att vara med oss. 

 

Slutligen tackar styrelsen för det gångna året och ser fram mot ett nytt spännande 

verksamhetsår (2022) med livlig aktivitet bland våra medlemmar. 

 

Styrelsen den 3 februari 2022 

genom ordförande Lisbeth Lindmark  


