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Hej!
Jag hoppas ni alla haft en bra sommar trots alla begränsningar!
Vi har varit aktiva i kontakterna med kommun och stadsdelsnämnd men kan knappast
säga att vi fått särskilt mycket gehör. Flera av våra medlemmar kontaktade oss om
besökssituationen på äldreboendena som upplevdes som väldigt otillfredsställande. Vi
kontaktade både Stadsdelsnämnden och Stockholms Stad. För den som är
intresserad har vi lagt upp korrespondensen på vår hemsida. Liknande klagomål har
kommit från anhöriga i många olika delar av Sverige. Vi initierade en insändare som
undertecknades av Anhörigas Riksförbund och 26 anhörigföreningar (finns också på
hemsidan) och skickades från AHR:s kansli till de stora tidningarna och av
anhörigföreningarna till lokalpressen. Tyvärr blev den inte införd någonstans, men
problemet med besöksförbudet belystes av andra röster i pressen. Nu väntar vi på
besked om hur man kommer att hantera situationen när den kalla årstiden närmar sig.
Hur ser beredskapen ut för säkra möten inomhus? Och hur ser stödet för anhöriga ut i
fråga om dagverksamhet och annan avlastning?
Medlemmars Frågor efterlyses!
Som framgått av tidigare nyhetsbrev hade vi hoppats ha ett möte med Erik Slottner,
Äldre- och Trygghetsborgarråd, 13 oktober. Tyvärr kan det mötet inte bli av, eftersom
kommunala lokaler än så länge hålls stängda. Vi kommer därför i stället göra en
intervju med Erik Slottner och sedan lägga ut den på vår hemsida och sammanfatta i
nästa nyhetsbrev. Hör av er med frågor ni skulle vilja ställa till honom vad gäller
anhörigperspektiv i allmänhet och frågor som uppstått under pandemin. Dagens
Nyheter gjorde en intervju 5 september med Erik Slottner som ”säger att insikterna
under pandemin, kring tillståndet i äldreomsorgen, snarare varit av deja vukaraktär än av aha-karaktär. Många av problemen var kända för honom sedan
tidigare.” Det skulle vi i styrelsen vilja veta mer om. Hör av er med era egna
funderingar!
Ofrivillig ensamhet
PRO har fått anslag från Socialstyrelsen för projektet Motverka ofrivillig
ensamhet bland äldre. Ordförande för PRO Högalid Åsa Sohlman meddelar att
de har en arbetsgrupp som arbetar med uppsökande verksamhet och de behöver
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Förstärkning! PRO utvecklar också tillsammans med Volontärbyrån och Viljan ett
projekt för dem som vill bli mer digitala. Där behövs också hjälp av volontärer som
kan delta i olika utbildningsmoment.
Kontakta Åsa Sohlman: sasohlman@outlook.com
Medlemskap
Flera av våra mångåriga medlemmar har inte betalt sin medlemsavgift i år (ännu).
Vi utgår från att detta beror på en allmän förvirring runt pandemin och inte att ni
inte längre vill vara medlemmar. Vi har därför bestämt att alla medlemsavgifter
som betalas in före 31 mars 2021 kommer att gälla detta år och 2021. De som inte
betalt 31 mars 2021 stryker vi från medlemslistan.
Fixarhjälp
För dem av er som inte redan fått mail från En Bra Plats kan vi meddela att du
som fyllt 68 år och bor inom Södermalms stadsdelsområde kan få gratis enklare
IT-hjälp i ditt hem. Du kan få hjälp med att använda din digitala utrustning, ladda
ner appar, skicka sms och e-post, göra videosamtal och beställa mat på nätet.
Erbjudandet gäller inte arbete som kräver fackkunskap inom IT-support,
felsökningar eller reparationer av digitala hjälpmedel.
Kontakta: Mats Klöfver Tel 08-508 12 621 Telefontid mån-fre 8.30-9.30
mats.klofver@stockholm.se
Med fungerande digital utrustning kan ni sedan ta del av en massa underhållning
och föreläsningar på nätet. Det är kanske inte lika roligt som när man får ta sig ut
bland andra människor. Men man kan kanske samla några av sina vänner och titta
gemensamt med social distans.
Om det är något ni tycker vi kan hjälpa till med, så tveka inte att höra av er!
Varma Hälsningar
Styrelsen

Anita Oxburgh, ordförande, anitaox@bredband.net tel. 070 574 79 57
Marianne Ressner, vice ordförande, marianne.ressner@gmail.com
Gunilla Graneborg,sekreterare, gunilla.graneborg@fatburen.org
Ingalill Rönnlöf, kassör, ingalill41@comhem.se
Marja Hillerström, ledamot vappu51@hotmail.com
Helene Rotsman Axnäs, ledamot heroax@icloud.com
Agneta Lindström, ledamot agneta.lindstrom51@icloud.com
Kerstin Sorsdotter, ledamot kerstin.sors2@gmail.com

