
 
  

 

Verksamhetsplan för 2018 
 

SPF Seniorerna Saltsjöbaden ökade under 2017 sitt medlemsantal med nästan 5 procent,  

i reella tal 25 st. Detta är en nettoökning. Vi är ju tyvärr en förening som tappar medlemmar 

pga att vi blir gamla och inte orkar längre. Antal nya medlemmar var 55 st.  

Vi skall driva en verksamhet för alla medlemmar som spänner i åldrarna mellan 63 och 100 år 

och det är nog inte tänkbart att alla uppskattar samma sak. Däremot är den påverkanspolitik vi 

driver lika för alla även om de som är äldre kanske inte hinner se den i drift, medan de yngre 

inte känner att man behöver än. Men vi kommer alla att behöva trygghetsboenden, samlings-

lokaler, bra kvalitet på hemtjänst och särskilda boenden. Vi har också liknande synpunkter på 

vad som behöver tänkas på vid utbyggnad av kommunen. 

Vår målsättning är att fortsätta växa, 3-5 procent per år bör vara en rimlig ökning. 

 

Vi arbetar enligt SPF:s ledord INFLYTANDE, VALFRIHET och LIVSKVALITET. 

 

Vårens program är redan färdigt och utskickat men det finns alltid möjlighet att lägga till yt-

terligare, om vi får in önskemål om det. Vi kan bara annonsera via de e-mail-utskick som sker 

och affischer på anslagstavlor.  Medlemssystemet innehåller tyvärr ännu inte möjligheten till 

sms-aviseringar som är en av kongressen antagen möjlighet. Dock har vårt nya medlems-

system möjlighet att skriva ut adresser till dem som inte har e-post och vi tänker nu försöka 

med att inte göra ett speciellt höstprogram utan istället under senvåren skicka ut uppdatering 

av vårt program via e-post till de flesta och via ett löst brev till de som ännu inte har e-post 

och sedan likadant när hösten kommer. Det är alltså ytterst viktigt att alla uppdaterar sina e-

postadresser, på detta sätt hoppas vi kunna göra ett mer levande program och samtidigt spara 

litet pengar. 

 

Vi har ambitionen att försöka få ett fåtal kaféträffar som informationsträffar om vad som hän-

der inom bl.a. kommunens Seniorråd och vilka frågor vi driver där. F.n. så är den hetaste frå-

gan i Seniorrådet att få till s.k. trygghetsboende och framkomlighet med bil/parkeringsplatser. 

Under våren har vi bara en sådan träff.  Det är viktigt att det blir informativt och ger bra feed-

back till de som sitter i rådet.  

 

Friskvårdsområdet är ytterst intressant och senare i vår kommer vi att försälja kartor som ’Ett 

friskare Nacka’ har gjort med orienteringsstolpar ute i vår natur. Har man sedan hittat alla 

stolpar till hösten och lämnat in kartan med dessa markerade så väntar fina priser. Ambitionen 

med skidåkning får skjutas på till nästa vinter. 

  

Våra systerföreningar inbjuder ju oss också på trevliga aktiviteter och bl.a. har de mycket bra 

resor. Vi uppmanar alla att gå in på deras hemsidor och titta vad som passar. 

 

 

Styrelsen 


