
 
 
Vårbrev 2021 

Ett år har gått som ny ordförande i föreningen. Inte blev det som jag tänkt, visst vi kunde ha några 

tipspromenader och cykelutflykter i höstas men inte mycket mer. I år har vi endast haft en skidutflykt 

till Bohestra Mosse på kort varsel. Nu får vi bara drömma om de resor o aktiviteter vi tänkte ordna. 

Även om vi inte kunnat ha någon ordinarie verksamhet så har vi ändå i styrelsen varit aktiva. Vi har 

varje månad haft våra styrelsemöten digitalt och nedan kommer jag redovisa en del av vad vi gjort. 

Vi har skrivit ett remissvar till Tranemo kommun för både Tillväxtprogrammet och 

Bostadsförsörjningsprogrammet. Där har vi tryckt på att det ska finnas väl fungerande vård- och 

boendeformer för äldre. Vi har även haft uppe det i KPR (Kommunala Pensionärs Rådet). Vi fortsätter 

att bevaka bostadsförsörjningsprogrammet. 

Vi har deltagit vid två KPR möten i år, digitalt. Vid senaste KPR mötet informerades att Tranemo 

kommun skulle få drygt 2,3 miljoner till ”äldreomsorgslyft”. (fortbildning av personal) och drygt 5,6 

miljoner till ”äldreomsorgssatsning”.  

Vår representant frågade på mötet, hur dessa pengar skall användas, beskedet blev att de skall 

användas till nya tjänster i ledningsorganisationen. Vår uppfattning är att både vårdtagare och 

personalen vore mer betjänt av FLER HÄNDER UTE I VÅRDEN – INTE FLER TJÄNSTEMÄN PÅ 

KONTOREN. Vi kommer att lämna in en öppen skrivelse till kommunen och be tidningarna skriva om 

beslutet. 

Vi är glada att ni fortsätter vara medlemmar i SFP trots att vi inte får ha några aktiviteter, men vi 

hjälps åt att få bättre villkor för äldre. Dessutom kommer ju tidningen Senioren 9 ggr per år, bara den 

är ju värd medlemskapet + alla förmåner. Du vet väl att du kan vinna en Sverigelott om du värvar en 

medlem, se hemsidan. 

Ett Tips, Om du har internetbank kan du anmäla dig via din bank, för att få medlemsavgift via e-

faktura. Du hjälper till att spara pengar åt SPF, samtidigt som miljön mår bättre av att det skickas ut 

så få pappersfakturor som möjligt. 

Har du upptäckt så mycket som förbundet gör för oss, se på hemsidan, där finns verkligen mycket att 

läsa. 

Nu arbetar vi med att göra en 2-årsplan med aktiviteter för folkhälsa, start blir under våren.  

Med detta utskick startar vi med en motionstävling, se bifogad blankett. Hoppas du hänger på. 

Under den 17-21 maj kommer vi gemensamt med förbundet att arrangera ”Folkhälsoveckan”.  

Resor. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra de planerade resorna under våren, vi måste också ta 

beslut under april hur vi skall göra med Toscana-resan i höst. Vi återkommer med beslut. 

Årsmötet. På senaste styrelsemötet beslutade vi att flytta årsmötet till 26 augusti. 

Håll ut och ha tålamod för när coronapandemin släpper taget om oss och livet återgår till det 

normala igen kommer vi tillbaka med full kraft och förhoppningsvis fler aktiviteter och roligheter. 

Sköt om dig 

 

Med vänlig hälsning 

SPF Seniorerna Tranemo, Styrelsen  

/genom Ordf. Bertil Hansson 


