
 
 

Informationsblad om SPF Seniorerna Tjörnveteranerna 
 

Vi är SPF Seniorernas lokalförening på Tjörn och vi har 375 medlemmar. 

Vi arbetar aktivt för att göra seniorers liv och fritid så meningsfull och givande som möjligt. 

Vårt arbete är i första hand inriktat på de seniorer som är boende på Tjörn och dess omnejd. 

SPF Seniorerna är en riksorganisation som driver seniorers intressefrågor på såväl nationell som 

regional nivå. På lokal nivå driver vi ett påverkansarbete gentemot kommunen i för seniorer 

väsentliga frågor. År 2018 är det arbetet främst inriktat på trygg ekonomi, tryggt boende samt trygg 

vård och omsorg. 

Utmärkande för Tjörnveteranerna är den goda gemenskap som finns i föreningen. Vi lär mycket av 

varandra genom våra olika aktiviteter och det finns inget revirtänkande i föreningen. Det är lätt att få 

kontakt inom föreningen och vi är många ideella krafter som samverkar för att vi skall få det bra 

tillsammans. 

Här följer några exempel på saker som vi gör inom Tjörnveteranerna oftast i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan: 

 Vi har månadsmöten i Kyrkans Hus i Kållekärr, med ett brett innehåll såsom föredrag, film- 

och fotovisningar, sång och musik, lotterier och servering. 

 Vi har ett kulturellt utbud i form av temaaftnar, studiecirklar och samarrangemang med 

Billströmska Folkhögskolans elevförbund. Våra senaste temaaftnar har handlat om 

vårdfrågor och vi kommer att ha ett valtema. 

 Studiecirklarna omfattar i år släktforskning, litteratur, filosofiska diskussioner, historia, 

broderier, engelsk konversation, träslöjd och matlagning. 

 Friskvård är ett viktigt område där vi anordnar kulturhistoriska promenader, vi spelar boule, 

mattcurling och bordtennis. 

 Resor är en annan uppskattad aktivitet som anordnas inom föreningen. Oftast handlar det 

om endagarsresor med buss till något intressant resmål.  

 

Mer information om SPF Seniorerna Tjörnveteranerna hittar du här på vår hemsida 

www.spf.se/tjornveteranerna 

Tryggt liv som senior 

Utöver de aktiviteter vi har för att skapa gemenskap och bra livskvalitet för våra medlemmar, 

bevakar vi också de övergripande intressefrågorna som är aktuella inom SPF Seniorerna.  

Valåret 2018 är fokus på trygg ekonomi, tryggt boende och trygg vård och omsorg. 

Trygg ekonomi 

Kommun och region: 

 Sänk kommunala taxor och avgifter till rimlig nivå. 

 Håll nere avgifter för hemtjänst och färdtjänst. 

http://www.spf.se/tjornveteranerna


Riksdagen: 

 Ta bort den högre skatten på pensionsinkomster. 

 Höj taket på bostadstillägget och se till att det följer kostnaderna på bostadsmarknaden. 

 Tillsätt omgående en översyn av hela pensionssystemet. Pensionerna måste höjas - det ska 

löna sig i pensionskuvertet att ha arbetat. 

Trygg bostad 

Kommun och region: 

 Öka bostadsbyggandet! Bygg tillgängligt från början och vid renoveringar. 

 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus och – områden. 

 Intensifiera arbetet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och 

kollektivtrafiken. 

Riksdagen: 

 Sänk flyttskatten och andra kostnader för seniorer som vill flytta till en bostad att åldras i. 

Mest betydande är reavinstbeskattningen. 

 Förstärk det statliga stödet till byggande av äldrebostäder, t.ex. senior-, trygghets- och 

omsorgsboenden. 

Trygg vård och omsorg 

Kommun och region: 

 Bygg ut och förstärk primärvården – Egen läkare ger kontinuitet och främjar hälsa. 

 Säkerställ en tydlig samverkan mellan olika vårdaktörer och gör det möjligt för kommuner att 

anställa läkare. 

 Fortsatt hålla god kvalitet på måltider i hemtjänst och omsorgsboende.  

Riksdagen: 

 Minimera antal vård- och omsorgsgivare per senior och sträva efter kontinuitet i vården. 

 Munhälsa och tandvård skall vara en del av den allmänna sjukförsäkringen och täckas av 

högkostnadsskyddet. 

 Skärp socialtjänstlagen så att äldre får rätt till ”goda levnadsvillkor” precis som inom LSS-

lagstiftningen, istället för nuvarande ”skälig levnadsnivå”. 

 Se över LSS-lagstiftningen så att även personer som fyllt 65 år kan få rätt till personlig 

assistans. 

 


