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Nu är den fantastiska sommaren slut och vi ser fram emot en fantastisk 
höst och alla SPF-aktiviteter som väntar! 

Här kommer en kort information om allt roligt som är på gång! 

Valet 9 september 
Den 27 augusti ordnas en slutdebatt om regionens äldresjukvård i Huskvarna Folkets Park 15.00. 
ALLA är välkomna. Vi har lagt ner mycket arbete på att påverka regionens politiker och ser ut att 
lyckas, åtminstone delvis. Kom och hjälp till! Visa att vi är många och att vi bryr oss! Ju fler vi är 
desto bättre! 

Fortsatt samverkan med övriga pensionärsorganisationer 
Det framgångsrika samarbetet med de övriga tre pensionärsorganisationerna fortsätter. Vi planerar 
en rad framtida samarbetsprojekt. Bland annat om Hälsoombud och att hjälpa ensamma pensionärer. 

Hälsoombud 
De flesta föreningar har nu registrerat Hälsoombud i Miriam. Tack för det! 
Den 18 september har vi nästa utbildningsdag för hälsoombuden ”Bra mat för äldre och äldres 
magar”. Vi kommer att ta fram en enkel folder med de viktigaste budskapen, så att ert Hälsoombud 
kan dela ut och berätta lite om detta vid ett kommande medlemsmöte. 

Vi ansöker till Regionen tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna om drygt 270.000 
kr för 2019 för att ytterligare förbättra detta! 

Bryta ensamhet hos äldre 
Ensamhet hos äldre är ett växande problem där region och kommuner ofta bidrar till olika projekt. 
Det finns exempel på att olika frikyrkor, Röda korset, Frälsningsarmén och andra driver projekt 
finansierade av kommunerna. Vi tycker att pensionärsföreningarna borde vara den mest naturliga 
aktören inom området. 

Tillsammans med de övriga pensionärsorganisationer (SKPF och RPG) ansöker vi om 75.000 kr till 
ett projekt där vi dels vill hitta ensamma pensionärer och erbjuda dem medlemskap i våra 
pensionärsföreningar och dels hjälpa lokalföreningarna med uppslag om hur man kan bli bättre på 
att ta hand om ensamma. En information om detta kommer på höstens Ordförandekonferens i 
Tranås 17-18 oktober. 

Ny PR-broschyr 
En ny trevlig PR-broschyr finns nu på kansliet. Tanken är att man vid medlemsmöten skall dela ut 
2-3 ex till varje medlem och be dessa att lämna broschyren till andra äldre eller lägga den i någon 
äldres brevlåda. På det sättet får vi ut information om SPF Seniorerna och kanske många nya 
medlemmar! 

Det finns gott om broschyrer! Kontakta Maria på kansliet eller er fadder så får 
ni fler! 



Hemsidan 
Vi arbetar med att förbättra hemsidan. Gå gärna in och titta och kom med förslag till förbättringar! 
Kjell Örtlund  kjell.ortlund@gmail.com  blir glad om ni har förslag! 

Friskvårdskorten 
Ni glömmer väl inte att tävlingen mellan föreningarna pågår (1 mars 2018 – 28 februari 2019). Fina 
priser väntar de tre föreningar som har flest ifyllda kort per medlem. Prisutdelning nästa årsstämma. 

Faddrar 
En uppdaterad fadderlista finns inom kort på hemsidan. Kontakta er fadder om ni har synpunkter 
eller önskemål på distriktsstyrelsen. 

Nya stadgar 
Förbundet arbetar med att revidera stadgarna. Den 13 november 13.00 är de av er som är 
intresserade välkomna till SV i Jönköping. Ni kommer då att ha möjlighet att framföra synpunkter 
till representanter för förbundsstyrelsen. Inbjudan och mer information kommer framöver. 

Hör gärna av er till mig med synpunkter eller förslag eller om ni behöver 
hjälp med något! 

Jag önskar er alla en härlig höst! 
Hoppas ni kommer på Ordförandekonferensen! 
Kjell 
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