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Månadsbrev oktober 2022 

Till dig som är medlem i SPF Seniorerna Ullevi! 
Brevet kommer sent den här månaden och det beror på att jag varit bortrest nästan en vecka. Först 
två dagar arbetsseminarium om hur vi i de nordiska länderna kan samarbeta kring de pensionärsråd 
som finns i kommuner och regioner. Sedan två dagar med Förbundsstyrelsen och distriktsordföranden 
i våra 26 distrikt. Där diskuterades förslag till några smärre stadgeändringar samt hur och med vilka 
frågor vi ska arbeta framöver i vår verksamhet. 
Nu till viktiga frågor i Ullevi:   

-       Värvningstävlingen som pågår över hela landet är viktig för vår förening och för SPF 
Seniorerna. Ju fler vi är desto större möjlighet att påverka då vi får fler ledamöter i kommunens och 
regionens pensionärsråd. Dessutom får du som värvat en ny medlem 100 kr för varje värvad medlem 
med chans till ännu mer belöning. 

-       Den utbildning som nu nalkas i Ullevi är ”Lär dig mer om din Smartphone eller padda”. Pågår 
11/10, 31/10, 17/11 – alla tillfällen kl 9.00-12.00. Anmälan till Ingegerd Andersson, 0705 260624 eller 
till anderssoningegerd35@gmail.com 

-       Månadsmötet 19 oktober handlar om ”Mor Anna, SKF och Volvo”. En kvinna viktigare än man 
kan tro. Välkommen! 

-       Nästa studiebesök ”Visning av Rådhuset” är visserligen nästa månad den 5 november men jag 
vill påminna om att anmälningstiden startar den 19 oktober.   

-       Efter valet – vad händer? Boka in den 31 oktober kl 9,30. Mycket intressant föredrag 
med Arne Larsson, politikreporter Göteborgs-Posten och Martin Engman, samhällspolitisk chef SPF 
Seniorerna. Du bjuds på kaffe och bulle vid ankomst samt matig smörgås till lunch. Du får separat 
inbjudan till detta evenemang och vi önskar verkligen att många kommer. 

  
Avslutningsvis lite onödigt vetande - Oktober innehåller i år 5 måndagar, 5 lördagar och 5 söndagar. 
Inte så vanligt men det händer. 
  
Hoppas vi ses snart! 
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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