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Månadsbrev Maj 2022 

Bästa medlemmar! 
När jag var barn fick jag veta att från 1 maj fick jag ta på korta strumpor eller 
knästrumpor för från 1 maj var det sommar. Men visst huttrade man och frös vissa 
dagar även då, men kortstrumpor skulle det vara. 
Pensioner: Regeringen kommer att gå fram med förslag om s k garantitillägg som 
ska ge pensionärer med låg inkomst ett skattefritt tillskott på max 1000 kr i 
månaden. Men det är högst osäkert om det går igenom i riksdagen då det varit en 
del kritik mot förslaget. Vi får avvakta beslutet men det är tänkt att en första 
utbetalning ska ske i augusti 2022. Håll utkik på TV och hemsidan. 
  
Vad händer framöver? 
SPF Seniorernas Folkhälsovecka pågår den 16–20 maj. Under den veckan har 
Förbundet en föreläsning kl 10.00 varje dag i olika ämnen som berör oss. Det 
handlar om relationer (psykolog Anna Bennich), Hela livet (läkare Anders 
Rosengren), Kosten som håller dig ung (Charlotte Erlanson-Albertsson) med flera. 
Samtliga föreläsningar kan du se på spfseniorerna.se/folkhalsovecka 

·       Under den veckan pågår också en stegutmaning ”Hur långt kan vi gå?” Förra 
året gick alla vi medlemmar i Sverige mer än ett varv runt jorden. Bland de som 
deltar lottas det ut priser. Formulär finns hos oss på nästa månadsmöte 18/5 och 
kommer också att publiceras på hemsidan med flera ställen. Har du inget formulär 
så skriv upp på vanligt papper så länge så hjälper vi dig. Alla aktiviteter på 30 
minuter räknas. Skriv upp datum, vilken aktivitet, km eller steg. Detta ska sen 
skickas till förbundet. 

·       Vill också påminna om Kulturvandring på Donsö 3 juni som anordnas av 
distriktets Folkhälsokommitté. Mer information kommer.   

·       Vårt nästa månadsmöte 18/5 – ”När får vi självkörande fordon?” Docent Ola 
Benderius berättar om sin forskningserfarenhet i ämnet. Så spännande. 

·       Har du egna boule-klot så är du välkommen på torsdagar kl 11.00 till banan i 
hörnet Lärargatan 3 hållplats Kapellplatsen. Där finns boulegänget från 
Ulleviföreningen. 

  

Ta hand om dig/er och varmt välkomna till nästa månadsmöte!  Har du frågor så hör 
gärna av dig. 
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03 
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
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