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Månadsbrev november 2022 

Ytterligare 6 veckor har vi kvar av den mörkaste årstiden sedan vänder det den 21 
december och ”Det blir ljusare igen” som Uno Svenningsson skriver i sin kända låt. 
Den 23 november presenteras den första rapporten från Hemtjänstindex som 
lättöverskådligt visar hemtjänstens kvalitet i alla Sveriges kommuner alltså även för 
Göteborg. Hemtjänstindex startades på initiativ av SPF Seniorerna med hjälp av 
pengar från Allmänna Arvsfonden och Göteborg stad har varit med som en av 
kommunerna i referensgruppen. Går det att mäta kvalitet i hemtjänsten? Efter vi fått 
första resultatet 23/11 så återkommer vi med mer information. 
  
Göteborg Stads Lokala pensionärsråd har haft sina första möten i oktober – ett 
möte i vart och ett av de fyra stadsområdena. Inte något speciellt att rapportera från 
första mötet då det gick ut på att gruppen skulle presentera sig för varandra, 
diskutera förväntningar och allmänt lära känna varandra. Framöver kommer rådet 
att få diskutera frågor som berör äldre medborgare i stadsområde Centrum, vilket 
de flesta av oss tillhör. Vi kommer att rapportera kort från dessa möten. 
  
Nu till frågor i Ullevi:   

-       Månadsmötet 16 november handlar om den franske konstnären Henri de 
Toulouse-Lautrec. Hans delvis tragiska historia berättas av Gerd Riccius, frankofil 
och flerårig krönikör i Göteborgs-Posten. 

-       En månad senare firar vi Lucia och jag vill påminna om det redan nu då vi har 
ändrad tid den dagen som ni nog vet. Håkan Mobacken har även i år lyckats få en 
barngrupp från Landerigatans förskola att lussa för oss. Datum 14/12 och märk 
tiden är kl 10.00 - barnen kommer kl 10.15 och då bör vi alla vara på plats.   

  
Hoppas vi ses snart och till dess – må så gott! 
  
Som vanligt - 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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