
Ordförandens hälsning julen 2020.
Kära SPF-medlemmar!
Trots alla försiktighetsåtgärder och striktare rekommendationer från myndigheterna så ökar 
smittspridningen i vårt land och särskilt i Strängnäs. I vissa distrikt, Jönköping som ni såg i senaste 
numret av Senioren, förespråkar återupptagande av aktiviteter. Man hänvisar till vårt behov av att 
träffas och att isolering hemma är mer skadligt för hälsan och risken för att smittas inte är så stor 
om man följer 2-meters regeln och tvättar händerna. Var och får naturligtvis fatta sina egna beslut 
men SPF Seniorerna, Strängnäs delar inte denna uppfattning. Medlemmarnas hälsa går före allt och 
vi uppmanar alla till försiktighet.

Ett normalt år hade vi haft säsongsavslutning med luciafirande framför oss. Pensionärernas Hus 
hade dekorerats för jul och vi hade njutit av skratt och umgänge. Det kan vi inte uppleva i år. Våra 
lokaler ekar tomma. 

Förbundet har kommit med nya rekommendationer att alla stadgemässiga verksamheter, såsom 
årsmöte, genomförs digitalt eller skjuts på framtiden tills de kan genomföras säkert utomhus. Det 
ser just nu ut som att vi tidigast kan komma igång med verksamhet under andra kvartalet 2021.

Många medlemmar upplever att den påtvingade ensamheten är påfrestande. Det som är glädjande är
vår vilja att kontakta varandra och försöker stötta där det går. Det visar på styrkan inom SPF 
Seniorerna. Vi har ansökt om medel från Socialstyrelsen så att vi kan starta upp ett omfattande 
projekt, tillsammans med Vuxenskolan, för att motverka ofrivillig ensamhet. Inom det 
seniorpolitiska arbetet i Strängnäs kommun försöker vi påverka inriktning och utfall till gagn för er 
medlemmar. Vi är engagerade, tillsammans med övriga SPF-föreningarna i kommunen, i de frågor 
som berör er. I Seniorrådet söker vi uppdatera arbetssättet så att vi blir involverade i förslag och 
beslut och inte bara ses som åhörare.

Tillsammans med PRO har vi medverkat till att förslaget om nedläggning av Glada Laxen drogs 
tillbaka, trots att politikens beslut fattas ofta utanför vår insyn. Välfärdsfrågor för oss seniorer 
hanteras bara som budgetfrågor utan tanke på konsekvens för den enskildes dagliga liv. Allt för ofta 
upplever vi att vi bara kommer till tals vid valrörelserna. Det får inte vara så att våra hjärtefrågor 
bara kommer upp på den politiska agendan vart fjärde år!

Slutligen vill vi tacka för ert förtroende och ser fram emot framtida aktiva och innehållsrika senior 
år!

Vi tillönskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År!

För styrelsen i SPF Seniorerna Strängnäs genom
Sven Olof Ersmarker                                                       


