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Tiden går och i höst är det dags att fira 
föreningen SPF Seniorerna Munkedals-
bygden 40 år. Föreningen, som är en av tre 
SPF-föreningar i Munkedals kommun, har 
ett flertal uppgifter. Bland annat tillvaratar 
vi medlemmarnas intressen i kommunala 
frågor, t ex i KPR, vi verkar för gemenskap, 
trygghet och trivsel bland medlemmarna 
och vi informerar på olika sätt medlemmar-
na i frågor som berör de äldre i kommunen. 
Vi samverkar också med övriga pensionärs-
föreningar i kommunen. Genom denna 
samverkan blir vi starkare och gör vår röst 
hörd i olika sammanhang. Vår verksamhet 
är viktig för att de äldres synpunkter och 
erfarenheter skall tas tillvara i alla politiska 
beslut som fattas av kommunen och som 
påverkar vardagen för de äldre. 

Som i alla ideella föreningar är det 
medlemmarnas engagemang som avgör hur
väl föreningen lyckas uppnå sina mål. Ju 
fler vi är dess mer kan vi göra. Det är 
viktigt, både för vår ekonomi och för vår 
möjlighet att bedriva verksamhet och 
påverkansarbete, att vi behåller eller helst 
ökar vårt medlemsantal. Berätta därför för 
dina vänner och bekanta om föreningen, 
vad vi gör och vad föreningsgemenskapen 
betyder för just dig. Kanske kan du inspire-
ra någon eller några som ännu inte är enga-
gerade att bli medlemmar och ta del av vår 

verksamhet. Så går vi stärkta vidare mot 
vårt nästa jubileum, 50 år.

Rapport från styrelsen

Styrelsens oktobermöte ägnades bland 
annat åt den fortsatta diskussionen om 
funktionärer och kommittéer. Den nya 
organisation för kommittéerna som fr o m 
2018 kommer att ersätta nuvarande presen-
terades och diskuterades vid ett möte med 
nuvarande funktionärer den 6 oktober. Efter
slutjustering kommer nyordningen att 
presenteras på månadsmötet i november.

För att bedriva nästa års verksamhet på 
samma nivå som idag behöver föreningen 
mellan 5 och 10 nya funktionärer. Om vi 
skall kunna utveckla verksamheten inom 
nya områden så behöver vi ytterligare 
engagerade. Ni behövs alltså för att 
verksamheten skall blomstra. Kontakta 
någon i styrelsen om ni har idéer om ny 
verksamhet och kan tänka er att engagera er
på något sätt.

I övrigt ägnades en god stund åt att 
diskutera framtiden för den mattcurling 
som SPF under ett 10-tal år bedrivit. Efter 
föreningens beslut att inte längre delta i 
tävlingsverksamhet har en ny förening 
”Munkcurlarna” bildats för att fortsätta 
tävla. Den nya föreningen bedriver sin 
verksamhet måndagar och torsdagar i 
Bruksskolans gymnastiksal. Det har nu visat
sig att den motionsverksamhet som SPF 
fortsatt bedrivit på onsdagar inte intresserat 
tillräckligt många medlemmar. I brist på 
deltagare och funktionärer har styrelsen 
därför motvilligt beslutat att tillsvidare 
ställa in verksamheten. Skulle det i 
framtiden visa sig att intresset väcks igen 
kan verksamheten komma att återupptas.

 



Höstens program

Politikerträff

 Föreningen inbjöd, tillsammans med SPF
Svarteborg och SPF Sörbygden, de politiska 
partier som är representerade i kommun-
fullmäktige till en hearing den 5 oktober i 
Hällevadsholms Folkets hus. Vi fick positivt 
svar från S, C, Mp, V,  M, L och KD. Endast 
SD avstod från att hörsamma inbjudan. Vid 
mötet stod också den plats som reserverats 
för V tom. 

Claes Toreld från Hjälpestens gård i 
Fjällbacka, vice ordförande i SPF Seniorerna 
Kvillebygden, agerade på ett föredömligt 
sätt samtalsledare. Claes framförde de 
frågor som föreningsmedlemmarna funnit 
mest angelägna att få svar på. Bland dessa 
fanns frågor om det nya äldreboendet i 
Dingle, behovet av en föreningslokal i 
Munkedal, verksamheten i det Kommunala 
pensionärsrådet och möjligheten att införa 
fria bussresor för pensionärer i kommunen. 
Vi fick bland annat veta att kommunen har 
för avsikt att i ett tidigt skede av planerin-
gen inhämta synpunkter från  de äldre i 
kommunen gällande utformningen av 
äldreboendet. Vi uppskattar detta och ser 
fram emot en inbjudan i god tid innan 
kravspecifikationen för bygget lagts fast. 

Beträffande frågan om föreningslokal i 
Munkedal var de politiska representanterna 
välvilliga men synnerligen vaga. Från 
publiken påtalades att det i Munkedals 
centralort finns en utmärkt lokal, fd Folkets 
hus, som är ledig för uthyrning och som 
skulle kunna lösa många av föreningslivets 
behov. Denna skulle också kunna fungera 
som kulturlokal i centrala Munkedal och 
kräva en mycket begränsad insats från 
kommunens sida. SPF Seniorerna Munke-
dalsbygden avser att gå vidare för att 
försöka lösa denna mycket angelägna fråga.

Samtliga närvarande politiska partier var 
enstämmigt positiva till det Kommunala 
pensionärsrådet. Representanten för (L) 
kunde berätta att man lämnat in en motion 
till fullmäktige med förslag att se över regel-
verket för rådet i syfte att stärka dess 
ställning.

Frågan om fria resor för pensionärer 
inom kommunen väckte ingen större 
entusiasm hos de politiska partierna. De 
hittillsvarande inköpsresor som kunnat ske 
genom att utnyttja ledig tid hos skolskjut-
sarna skulle man söka inrymma  i den 
kommande upphandlingen av skolskjuts-
verksamheten i kommunen. Ingen ville 
dock lova att driva frågan om fria resor för 
dem över 70 eller 75 år i valrörelsen.

Höstens cirkelverksamhet

En studiecirkel för dem som vill utveckla 
sina kunskaper om datorer och smarta 
telefoner har startat i slutet av september. 
Den likaledes nystartade verksamheten med
promenader längs olika vägar och stigar i 
kommunen har kommit igång väl och de  
första veckornas promenader har genom-
förts med ett ojämt antal deltagare. Passa på
att sluta upp på torget onsdagar kl 10:00 för 
styrkande promenader i frisk höstluft.

STYRELSEN
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