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Månadsbrev mars 2022 

Ullevimedlemmar! 
  
Då var år 2021 avslutat i och med årsmötet den 23 februari i år. Vi var  
73 medlemmar som deltog och som sedan fikade, med semla, pratade och 
skrattade tillsammans. En fin dag.  
Alla i styrelsen sitter kvar så namn, telefonnummer och e-postadresser som 
står i vårens program gäller fortfarande. Välkommen att ringa oss om både 
stora och små frågor. 
  
Vad händer framöver? 
Vi förbereder oss för SPF Seniorernas Folkhälsovecka 16–20 maj. 
Förbundet kommer att ha ett program med bland annat digitala 
föreläsningar. Distriktet kommer att ha några aktiviteter och vår förening 
kommer att bidra med något. Vi återkommer med mer detaljerad information 
senare men spara lite utrymme den veckan. 
Tidningen Senioren nr 2 kommer i dagarna. Tänk på att det sitter två 
medlemskort mitt i tidningen så ni klipper ut dem. Sen vill jag att ni som 
tycker att det är dåligt papper i tidningen denna gång – läs sid 4 om strejk 
och pappersbrist. Ett nummer till med denna kvalité på papper får vi nog 
räkna med. Seniorens chefredaktör kämpar med att förhandla fram priser, 
papper och distribution så att det ska bli så bra som möjligt för alla oss 
läsare men strejker i Finland rår hon inte på. 
En annan liten icke så positiv nyhet för vissa av oss - studiebesöket på IFK 
Göteborgs anläggning Kamratgården blir framflyttad till april. Anledningen är 
att vi inte kan komma dit under tid som det pågår intensiv träning då man vill 
skydda spelarna från Corona. De rör sig mycket i träningslokalerna innan 
säsongen sätter i gång 3 april. Vi släpper det inte men det kan bli ett datum 
med lite kort varsel. Vi återkommer så fort vi vet. 
Nämnde i förra brevet att vår förbundsordförande träffat Max Elger, 
finansmarknadsminister. Samtalet handlade om bedrägerier mot äldre. 
Nästa månadsmöte fortsätter på samma tema och vi får då besök av 
kommunpolis Ola Skogsberg som ger oss tips på hur vi skyddar oss mot 
dessa brott. 
Ta hand om er och varmt välkomna till månadsmötet! 
  
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03 
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
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