
 

Hej vänner  
 
Vi är nu en bit in i det nya året och har lämnat 2020 bakom oss. Det 
blev sannerligen ett mycket märkligt år där mycket inte blev som vi 
tänkt oss och där planer fick ändras. Inte minst gäller det 
verksamheten i våra föreningar där en stor del av de vanliga 
aktiviteterna fick ställas om på grund av pandemin. Vilken 
uppfinningsrikedom och vilja ni har visat runt om i landet! Det har 
anordnats alla möjliga sorters vandringar, det har gympats i parker, 
det har arrangerats tipspromenader och det spelades boule långt in 
på hösten trots regn och kyla. Många föreningar har också nyttjat 
de digitala möjligheterna och startat digitala studiecirklar och 
medlemsträffar. 
 
Aktiviteter och social gemenskap är för många de främsta 
anledningarna till att vara med i SPF Seniorerna. Vi ser att många 
redan förnyat sitt medlemskap för 2021 men kanske funderar några 
av er fortfarande på hur ni ska göra då den vanliga verksamheten 
har gått på sparlåga. Sådana funderingar har jag förståelse för. 
Men förutom att vi räknar med att komma igång med fler aktiviteter 
under våren vill jag också påminna om de möjligheter och den 
styrka som just ditt medlemskap för med sig för hela organisationen 
och för alla seniorers livskvalitet. 
 
Ju fler medlemmar desto större möjligheter har vi att påverka och 
bilda opinion i äldrepolitiska frågor. Det är nu viktigare än någonsin 
att vi gör våra röster hörd och bevakar våra intressen – ingen 
annan kommer att göra det åt oss. De brister inom äldreomsorgen 
som vi inom SPF Seniorerna länge påtalat många år har under 
pandemin fått uppbackning och uppmärksamhet av såväl media 
som forskare och politiker. Ingen kan längre blunda för 
verkligheten. Nu är det dags för verklig och långsiktig förändring. 
Och då är det avgörande att vi även fortsättningsvis – i kraft av en 
stor medlemsorganisation – för seniorernas talan, uppmärksammar 
brister och kommer med förslag på lösningar. 
 
I väntan på att de efterlängtade aktiviteterna och resorna kan 
komma igång igen fyller ditt medlemskap en mycket viktig funktion i 
vårt påverkansarbete – lokalt, regionalt och nationellt. Ett par av de 
senaste exemplen där vi gjort skillnad är att Folkhälsomyndigheten 
och MSB efter vår kritik börjat inkludera den äldsta åldersgruppen i 
sina undersökningar, och att regionerna nu har gjort det möjligt för 
alla 65+ att boka vaccinationstid via telefon när det blir deras tur. 

 



 

Läs gärna mer om vad förbundet åstadkom under 2020 via länken 
nedan.  
 
Nu ser vi fram emot att livet under våren så sakteliga återgår till det 
mer normala. Planering för vårens aktiviteter pågår för fullt i 
föreningar och distrikt så håll ut, snart ses vi igen.  
 
Varma hälsningar 
Eva Eriksson 
Förbundsordförande 
 
Detta brev har skickats till alla medlemmar som har en registrerad 
e-postadress i SPF Seniorernas medlemsregister.  
 

 
 


