
NYHETSBREV NOVEMBER 2019 

Sid. 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programkommittén arbetar för närvarande med verksamheten 2020. Denna 
verksamhet är mycket viktig för oss och vi vill gärna komma i kontakt med 
medlemmar som har synpunkter eller idéer på innehållet. Kontakta 
spfstrangnas@gmail.com. OBS! Nytt mobilnr 0738058845 
 
Frivilligcentralen (FC) 
Frivilligcentralen är nu inne på sitt 4:e år och har f.n. ca 60 frivilliga. 
Känner du att du vill vara med och känna värmen och tacksamhet hos äldre och 
ungdomar kontaktar du Kari Johansson på tel 076-199 85 95 eller besöker vårt 
kontor på Nygatan 5 B, Strängnäs, måndagar och torsdagar mellan 12:00 och 
16:00. 
 
Kommunikation med medlemmar 
Styrelsen försöker hela tiden att förbättra vår kommunikation med våra 
medlemmar. Kontakta Monica Åslund monica.aslund@gmail.com 070 6959769 
eller Monica Bauer monicabc.bauer@hotmail.se 070 2776886 så vi får korrekt 
e-mailadress. Besök gärna vår hemsida  www.spfseniorerna.se/strangnas. Ni 
som är med i Facebook kan också följa våra aktiviteter på vår Facebook sök 
@SPFSeniorernaStrangnas.  
 
Vi vill också påminna om vår anslagstavla i Pensionärernas Hus. Du kan nå oss 
på vår expedition när den är bemannad, vilket är varje helgfri måndag under 
aug – maj kl. 10.00 – 12.00, Nygatan 5A eller tel. 0738058845. 
 
Luciafirande 11 december kl. 14.00 med Eternellerna 
 
Kallelse till årsmöte onsdagen den 26 februari 2020 kl. 14.00 i 
Pensionärernas Hus. Kaffe med dopp och Eternellerna underhåller. 
Motion ska ha kommit föreningens styrelse tillhanda senast den 18 
januari 2020. 

Hej! 

Nu när novemberdimman har lagt sig över Strängnäs vill vi informera om vårt arbete i 

föreningen. SPF koncentrerar sig på att motverka ofrivillig ensamhet. Seniorpolitiken 

står också i centrum med fokus på bostads- och matfrågan för oss seniorer, bemanning 

på våra vårdcentraler samt att hela tiden söka förbättra verksamheten inom 

hemtjänsten och dom särskilda boendena. Genom detta arbete gör SPF Seniorerna 

skillnad! 

Vi har utvecklat samarbetet med PRO inom Pensionärernas Hus och vidgar även 

kontakten med andra föreningar som arbetar för ensamma och utsatta. Vi är 

tacksamma för återkoppling kring detta.  Hör gärna ha er med synpunkter på vad vi 

kan förbättra eller aktiviteter som vi kan ta upp. 

 

Styrelsen för SPF Seniorerna i Strängnäs önskar er alla 

God Jul och Gott Nytt År 

Sven Olof Ersmarker 
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