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Årsmöte 10 maj 2021 

Det var cirka 30 medlemmar som deltog på årsmötet via Zoom. En ny styrelse 
valdes. Nya styrelsen består av Ulla Kronnäs ordförande, Mille Jeltin vice 
ordförande, Bengt Larsson medlemssekreterare, Agneta Lundgren ny kassör, 
Kristina Brunfelter ledamot, Carina Helenius Lindgren sekreterare, Solveig Malm 
ledamot, Margareta Wallin suppleant  
Rapport från KPR och RPR 

KPR har inte haft något möte i år men vår representant Irene Bergman har hållit 
kontakt med ordförande Helena Kock i vård- och omsorgsnämnden. Lite 
information från Irene En avdelning med 11 platser på Ängsgården för personer 
med demens kommer att byggas till. Det finns behov av en dagverksamhet i 
Vagnhärad så det planeras att öppna en dagverksamhet på Häradsgården i 
höst. Det är kö till äldreboenden för första gången på flera år. Statsbidraget för 
äldre och omsorgslyftet har gått till kompetensutbildning av personalen 

RPR har haft 2 möten under våren sedan har vi i SPF Seniorernas grupp haft 
egna möten. Det som är på gång är en utredning om trafikförsörjning i Sörmland. 
RPR vill vara med och lämna synpunkter ur ett äldreperspektiv. Vi ställer olika 
frågor till regionen senast har vi tagit upp säker hemgång från sjukhus och hur 
samarbetet med kommunens hemsjukvård och hemtjänst fungerar. 

Vi representerar våra medlemmar så kom gärna med synpunkter eller frågor till 
Irene Bergman KPR eller Ulla Kronnäs RPR  

Kommande aktiviteter 

Månadsmöte 

Ett efterlängtande månadsmöte kommer att hållas den 14 juni klockan 13.00 på 
Garvaregården. Folhälsomyndighetens rekommendationer kommer att hållas. 
Anmälan kommer att fodras. Mer information kommer snart.  
Simning och vattengymnastik 

Starttider för höstens simning och vattengympa är vecka 36 (tisdag 7 och fredag 
10 september) 

Tisdagar kl 09.30 -- 11.00 
Fredagar kl 08.30 -- 10.00 

Vattengymnastik tre grupper/dag 

Tisdagar kl 09.30--10.00; 10.00--10.30 och 10.30--11.00 
Fredagar kl 08.30--09.00; 09.00--09.30 och 09.30--10.00 



Anmälan till Gerd Hellström via mail, gerd_hellstrom@hotmail.com 

 
Pilotprojekt Säker@digitalt 

Det är ett utvecklingsprojekt där alla stora pensionsorganisationerna i Sörmland 
ingår. Eva Humble vuxenskolan är projektledare och 4 pilotorter ingår Trosa, 
Björkvik, Strängnäs och Vingåker. Samarbete sker med Sparbankerna i 
Sörmland och Rekarne Sparbank. Målet är att alla ska känna sig tryggare och 
säkrare att använda digitala tjänster genom att erbjudas utbildning och 
handledning, det är ett långsiktigt projekt. 

Pensionärsföreningarna PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG i 
Trosa/Vagnhärad har bildat en arbetsgrupp för att planera och starta upp 
projektet. Vårt första möte kommer att bli den 9 juni. Mer information kommer 
efterhand. 
 

Mejladress 
 

Om du ändrar mejladress eller hör någon som inte fått månadsbrevet meddela 
det till Bengt Larsson boltfk@gmail.com. Kolla om det inte har hamnat i 
skräpposten. 

 
Medlemsförmåner 

Sörmlandsdistriktet och Trosa Seniorerna Trosa har förhandlat fram rabatter för 
våra medlemmar. Medlemsförmåner se information på SPF Seniorerna Trosas 
hemsida  

 
Kontakt med SPF seniorerna  
 

Vi bemannar inte kontoret nu så det bästa är om du vill ha kontakt med oss att 
mejla spfseniorerna.trosa@gmail.com så svarar vi dig.  

För att hålla kontakt med SPF 

Ladda ned SPF- appen gratis i App Store (för iOS) eller Google Play (för 
Android). Använder du webbläsare (Chrome, Edge, Safari) så klicka på SPF 
Trosas Hemsida. Vi finns också på Facebook SPF Seniorerna Trosa. 

 
Trevlig och en skön sommar önskar 

Styrelsen för SPF Seniorerna i Trosa 
genom Ulla Kronnäs 
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