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Månadsbrev mars 2023 

Då var SPF Seniorerna Ullevis årsmöte genomfört och vi är mycket glada att 
så många som 95 personer kom till mötet. Några nya medlemmar valdes in i 
styrelsen, Gunnel Amonsson och Kristina Jöby, som är varmt välkomna! Lika 
välkomna är de som kom nya till några av funktionärsplatserna. Jag är stolt 
över vår förening där många medlemmar ställer upp och hjälps åt för att vi 
ska ha en levande förening – Tack!  
 
Göteborg Stads pensionärsråd (GPR) har en viktig roll där vi kan vara med 
och påverka hur välfärdsfrågor, trafik, kultur med flera hanteras i vår 
kommun. Även de av våra medlemmar som sitter i de lokala 
pensionärsråden (LPR) i vårt stadsområde Centrum har en viktig uppgift att 
bevaka och påverka arbetet. Det krävs en hög ambitionsnivå för att vara 
med och driva kvalitetsfrågor som t ex hemtjänst och detta gör att våra 
ledamöter i pensionärsråden står inför en del utmaningar.  
En fråga som är aktuell både i hemmet och på äldreboende är ”Brandskydd 
för äldre”. För många brandolyckor sker med äldre inblandade. Vi hoppas få 
med denna fråga på ett månadsmöte eller som utbildning under hösten. 
 
Vill påminna om ändringen i vårens program. Afternoon Tea (på Dorsia) i 
mars har ändrat både dag och plats. Vi träffas på Hotell Eggers på 
Drottningtorget lördagen 18/3 kl 13.00. Sista anmälningsdag 15/3. 
Kostnad 365 kr som betalas på plats.  
 
Kan du tänka dig att leda en studiecirkel bestående av tre möten? Eller 
också bara delta. Du behöver inga förkunskaper. Den ska handla om Tycho 
Brahe och det är inför resan till Ven i maj. Du kan delta i cirkeln även om du 
inte vill resa med oss. 
 
Varmt välkommen till nästa månadsmöte 15 mars! Då kommer professor 
Christian Blomstrand och redogör för de senaste årens framsteg inom akut 
strokevård. Efter föreläsningen gör vi som vi brukar – vi fikar och pratar……. 
 
Vill påminna om vår nya e-postadress som är 
ullevigoteborg@spfseniorerna.se   
Som vanligt - har du frågor så hör gärna av dig!   
 
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03  
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
 
OBS! Om ni vet någon som inte betalat sin årsavgift så påminn gärna att om 
man inte betalat före 1 april så avförs man ur medlemsregistret. 
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