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BORNHOLM
Hand i hand. Kritvita stränder. 
Branta klippor. Solen skiner. 
Leenden och romantik. Ro.
Bornholm. Solskensön i Östersjön.

Sol, Strand och Vatten
   •  Fin semesterlägenhet på Dueodde
   • Inklusive färja med bil t.o.r.
   • Städning och el i priset
   • Gratis guidad tur
   •  Totalt för 2 personer i 4 nätter:
      •  Vid ankomst före 5/7: SEK 6 095:-
      •  Vid ankomst 6/7 - 12/7: SEK 7 695:-
      •  Vid ankomst 13/7 - 26/7: SEK 9 195:
      •  Vid ankomst 27/7 - 2/8: SEK 8 395:-
      •  Vid ankomst 3/8 - 10/8: SEK 6 495;-
      •  Vid ankomst 11/8 - 20/8: SEK 5 595:-
      •  Vid ankomst 21/8 - 23/9: SEK 4 195:- 

Härligt hotell med Sjöutsikt 
   • Trevligt rum med sjöutsikt i Sandvig
   • Frukostbuffé alla dagar
   • 3-rätters kvällsmeny alla dagar
   • Färja med bil t.o.r.
   • 4 nätter: Totalt för 2 pers: SEK 10 195:-
   • 7 nätter: Totalt för 2 pers: SEK 15 995:-
   •  Extra kostnad vid ankomst

under perioden 6/7 - 10/8
   • Rabatt vid ankomst efter 10/8

Bornholms nya badhotell
   •  Fredensborg Badehotel i Rønne
   •  Nyrenoverat modernt badhotell
   •  Gourmetrestaurang
   •  Vackert rum med havsutsikt
   •  Stor frukostbuffé varje morgon
   •  Färja med bil t.o.r.
   •  Totalt för 2 personer i 4 nätter:
      •  Vid ankomst före 30/6: SEK 8 795:-
      •  Vid ankomst 1/7 - 12/8: SEK 9 295:-
      •  Vid ankomst 13/8 - 26/9: SEK 7 695:-

Beställ nu: 0045 5695 7295 

info@semester-bornholm.se
www.semester-bornholm.se

Vi har 
också andra bra 

erbjudanden.
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Pensionärer ska ha 
en god standard

TEXT: MONICA BLOMBERG, förbundsordförande i RPG.   FOTO: HANS ANDERSSON

 LEDARE

RPG HAR HAFT två dagars riks-
stämma i Jönköping. Härliga da-
gar där det varit många fina mö-
ten mellan människor från olika 
delar av vårt land. Nya stadgar 
har antagits, val har förrättats, 
positiva diskussioner har ge-
nomförts, intressanta föredrag 
har hållits och det har bjudits 
på fin underhållning med sång 
och musik.

Tillförordnad, som har stått 
framför förbundsordförande 
sedan 2016, har tagits bort då 
jag blev vald till förbundsordfö-
rande vid stämman. Det är med 
ödmjukhet jag tar mig an detta 
förtroende.

Ett stort tack till alla enga-
gerade kongressdeltagare. Det 
kändes som alla ville fara hem 
och värva nya medlemmar till 
vårt förbund.

Många pensionärer är fattiga
Vi arbetar träget vidare för att 
förbättra pensionärernas situ-
ation i Sverige. Det har varit 
flera reportage i både tidningar 
och TV om att pensionärer i dag 
verkligen har guldkant på sin 
tillvaro. Reser mycket, har hus 
i Spanien, köper dyra bilar och 
exklusiva kläder. 

Visst finns det många som har 
det riktigt bra i Sverige, men 
det finns också motsatsen. 2018 
räknar man med att det finns 
328 000 pensionärer som lever 
under EU:s fattigdomsgräns. Vi 
kämpar att det ska ändras. Vi 
vill att grundskyddet ska ses 
över och höjas. Bostadstillägget 
bör också höjas till minst 8 000 

kronor i månaden. Hyrorna höjs 
och även pensionärer ska kunna 
ha en god standard i sitt boende. 

Vi upprepar också med en-
vishet för våra politiker att tän-
derna hör till kroppen och ska 
omfattas av högkostnadsskyd-
det. En trasig tand lagar aldrig 
sig själv. Tandstatusen har stor 
påverkan på människans välbe-
finnande.

LSS-lagen är en rättighetslag 
som gäller tills man har fyllt 65 
år. Detta uppfattar vi som en 
åldersdiskriminering. För att få 
personlig assistans ska insatsen 
ha beviljats innan en person 
fyller 65 år, eller så ska ansökan 
ha inkommit senast dagen före 
65-årsdagen och sedan blivit be-
viljad. Antalet assistanstimmar 
får inte utökas efter att personen 
har fyllt 65 år. Vi lever längre, 
därför anser RPG att om det ska 
vara en övre gräns ska den höjas 
till 80 år.

Bryt ensamheten
Vi har i vårt förbundsnamn or-
det Gemenskap. Detta ord har 
varit viktigt för oss de 44 år som 

förbundet har funnits. Ett ord 
som ställer krav på varje enskild 
medlem, men också på alla våra 
lokalavdelningar. Gemenskap 
som ska förhindra ensamhet 
och utanförskap. Många äldre 
känner ett stort utanförskap. 
Den psykiska hälsan tar skada 
och depressioner breder ut sig.

Nu har detta med ensamhet 
och ohälsa nått vår regering 
och två ministrar har lovat 
pengar som ska fördelas mellan 
Riksidrottsförbundet, Svenskt 
friluftsliv samt frivilligorga-
nisationer, där vi som pensio-
närsförbund finns med. När 
pengarna fördelas blir det cirka 
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30 kronor per pensionär. Vi vill 
att staten satsar mer än så.

Vi har ytterligare en aktuell 
fråga. Ska vi som äldre ha en 
skälig levnadsstandard eller en 
god? I den nya socialtjänstlagen 
vill vi att det ska betonas att 
äldre ska ha en god levnadsstan-
dard. Ingenting annat är värdigt 
vår äldre generation.

När vi engagerar oss i ett pen-
sionärsförbund gör vi det inte 
bara för vår egen sak. Det arbete 
vi lägger ner kommer våra barn 
och barnbarn till godo. Vi vill 
att de ska få en god levnadsstan-
dard den dagen de blir pensio-
närer. ■
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Läsarmaterial 
Redaktionen välkomnar tips från läsarna. 
Vi kan dock inte garantera publicering 
av insänt, icke beställt material. 

Textmaterial skickas i wordformat, bilder i
 jpg- eller eps-format (300 dpi) eller ”stor/verk-
lig storlek” i mailprogram om inte 
annat överenskommits. Materialet kan 
kortas och redigeras. Vi tar inte in 
osignerat material.

UTGIVNINGSPLAN 2018
 MANUSSTOPP UTKOMMER

Nr 1  22 januari vecka   9
Nr 2  19 mars vecka 17
Nr 3  21 maj vecka 26
Nr 4  13 augusti vecka 38
Nr 5  22 oktober vecka 48
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Ska du delta vid någon utställning eller mässa 
och behöver extra tidningar kan du beställa 
mot en viss kostnad hos rpgkansli@rpg.org.se 
eller på telefon 08-597 604 22.
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Beställ vår testamentsfolder och läs mer på  
raddabarnen.se/testamente, eller ring 08-698 90 30.
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ÅLDERN FÖR ATT ta ut pension blir 
allt mer individualiserad bland 
statligt anställda. Nu väljer de 
flesta att gå i pension någonstans 
mellan 61 och 67 år. En annan 
trend är att allt fler väljer att 
arbeta kvar så länge som de har 
rätt till, det vill säga till 67 år. 

– Det är första gången som vi 
ser att fler går vid 67 år än vid 65 
år, säger Helén Högberg, statis-
tiker vid Statens Pensionsverk.

Den senaste statistiken från 
verket visar också att skillnader-
na mellan män och kvinnor fort-
sätter att minska när det gäller 
pensionsåldern. Männen arbe-
tar längre, men kvinnorna ökar 
mest i gruppen som går i pension 
efter 65 år. Det betyder att allt 
fler kvinnor arbetar längre.

En liknande utjämning mel-
lan män och kvinnor syns också 
i gruppen som går i pension före 
65 år. Som tidigare är det fler 
kvinnor än män som tar ut sin 

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET, BRÅ, presenterade den nya 
rapporten Brott mot äldre på konferensen Råd för fram-
tiden. I rapporten kan man bland annat läsa att drygt var 
sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under 
ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som 
riktar in sig på äldre.  Dessutom utsätts många äldre för 
misshandel av en partner, ett barn eller ett barnbarn. 

600 av landets brottsförebyggare deltog i konferensen 
som ägde rum i slutet av april i Örebro. RPG var naturligt-
vis på plats och RPG:s direktor medverkade i ett seminari-
um kring äldres säkerhet. 

På sidan 27 kan du läsa en intervju med Monika Karlsson 
som är en av författarna till BRÅ:s brottsofferrapport. ■

Statligt anställda 
jobbar allt längre

pension före 65 år. Men männen 
ökar mest i denna grupp.

Ytterligare en trend är att an-
talet beviljade delpensioner för 
första gången på tio år ökar. Se-
dan förra året har de ökat med 
20 procent. 

På uppslaget 10–11 kan du 
läsa mer om pensioner. ■

Foto: Flickr

Var sjätte 
äldre person 
utsatt för 
brott
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Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförord-
ningen, GDPR, att gälla. Här kan du läsa mer om 
vad GDPR är och hur RPG behandlar dina person-
uppgifter. 

GENERAL DATA PROTECTION Regu-
lation – eller GDPR i dagligt tal 
– är en ny EU-förordning som 
börjar att gälla från och med 
den 25 maj 2018. GDPR ersätter 
personuppgiftslagen (PUL) som 
i Sverige har funnits sedan 1988. 
Den nya förordningen innebär 
att samma regler för hur per-
sonuppgifter får hanteras gäller 
i hela EU. Reglerna ska stärka 
enskilda personers rättigheter 
när det gäller hur företag, myn-
digheter och organisationer får 
samla in och använda person-
uppgifter. 

Ett annat av lagens syften är 
att främja den fria konkurren-
sen och göra det enklare för fö-
retag att expandera och verka i 
flera EU-länder.

Dataskyddsförordningen likar 
den tidigare personuppgiftsla-
gen. Skillnaden är att företag, 
myndigheter och organisationer 
till skillnad från PUL inte äger 

personers uppgifter, utan endast 
lånar dem. Du har rätt att få reda 
på vilka uppgifter som lagrats 
om dig. Du har också rätt att få 
tillbaka eller radera dem. 

Så här behandlar RPG 
dina personuppgifter
❚ RPG lämnar aldrig ut adress-
uppgifter till tredje part i kom-
mersiellt syfte. De uppgifter vi 
lagrar i medlemsregistret om-
fattar det som behövs för att 
administrera medlemskapet och 
kommunicera med medlemmar-
na på ett säkert sätt. 
❚ Om du vill få information om 
vilka uppgifter RPG har om dig 
så är du välkommen att kontak-
ta förbundskansliet. RPG följer 
Datainspektionens riktlinjer för 
ideella organisationer. 
❚ På RPG:s hemsida kan du läsa 
mer om våra medlemsvillkor 
samt hur vi behandlar dina upp-
gifter enligt GDPR. ■

Dina personuppgifter 
får förstärkt skydd

Genom den nya EU-förordningen GDPR måste myndigheter, företag och 
organisationer informera om vilka personuppgifter som finns lagrade 
och vad de används till. Foto: Torkild Retvedt

	

Eksjö 
hjälpmedelsmässa

KAN 
SJÄLV!

RPG Eksjö anordnar
hjälpmedelsmässa
RPG Eksjö har tillsammans med övriga pensionärs-
organisationer tagit initiativ till en hjälpmedelsmäs-
sa som riktar sig direkt till användaren och deras 
anhöriga.

EKSJÖ HJÄLPMEDELSMÄSSA är ett 
samarbete mellan pensionärsor-
ganisationerna, föreningar inom 
funktionshinderområdet och 
Eksjö kommun. 

– På mässan presenteras pro-
dukter och tjänster som i första 
hand riktar sig till äldre och 
människor med funktionshin-
der samt deras anhöriga. Mässan 
kommer att vara kostnadsfri och 
öppen för alla, säger Sven-Olov 
Lindahl, RPG-medlem och en de 
aktiva i planeringen av mässan.

Sven Lindahl understryker 
att allt fler blir äldre och kommer 
att behöva hjälp för att kunna 
leva ett så självständigt liv som 
möjligt. De mest behövande får 
naturligtvis hjälp av sjukvården 
och socialtjänsten, både när det 
gäller hjälpmedel och mänsklig 
assistans. 

Men långt innan funktions-
nedsättningen har gått så långt 
finns det tekniska hjälpmedel 
som kan underlätta i det dagliga 
livet utan samhällets inbland-
ning. 

Det finns många tekniska hjälpmedel som kan underlätta vardagen. 
Foto: Pim Geerts

– Det handlar om hjälpmedel 
som får äldre att behålla själv-
känslan och värdigheten – och 
att liksom barnet kunna säga: 
”Kan själv!”, säger Sven Lin-
dahl.

Rimligt pris på produkter
Eksjö hjälpmedelsmässa skiljer 
sig från de flesta andra hjälpme-
delsmässor i landet som oftast 
riktar sig mot uppköpare inom 
den offentliga sektorn. 

– Vid dessa mässor brukar ett 
antal företag visa sina produkter 
och tjänster. Arrangörer brukar 
vara landsting och privatper-
soner. Oftast sker mässan på 
kommersiell bas. Hjälpmedels-
mässan i Eksjö ger däremot tips 
på produkter till ett rimligt pris 
och det finns goda möjligheter 
att knyta kontakter med företa-
gare, säger Sven Lindahl. ■

VÄLKOMMEN TILL EKSJÖ 
HJÄLPMEDELSMÄSSA
NÄR: den 19 oktober kl. 10–17 
och 20 oktober kl. 10–16
VAR: Olsbergs Arena i Eksjö
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Ny beslutsmetod prövades 
vid Equmenias kyrkomöte 

Hela 746 deltagare från 287 församlingar samlades under Equmeniakyr-
kans kyrkokonferens i Gävle under Kristi himmelfärdshelgen. Ann-Chris-
tin Lindbom skriver om tre fullspäckade och intensiva dagar som inte 
lämnade någon oberörd.

DET TRE DAGAR långa program-
met var späckat med guds-
tjänster, seminarier, morgon-
andakter, bibelstudium, oli-
ka kvällsprogram och – inte 
minst – förhandlingar om 
kyrkans framtid.

Vid torsdagens gudstjänst 
välsignades de diakoner och 
pastorer som ska gå ut till sitt 
vägledningsår, för att ett år 
senare ordineras till diakon 
och pastor. Vid samma guds-
tjänst välsignades också de 
som ska gå ut som missionä-
rer. Bland annat kommer två 
familjer från USA att verka 
som missionärer i Sverige. 

Fredagens nattvardsguds-

tjänst lämnade inte någon obe-
rörd. Nattvardsgången, ljusen 
i ljusbärarna och böneträden 
etsade sig fast på både nät-
hinnan och i hjärtat. Lördags-
kvällens gudstjänst präglades 
av avskiljandet av pastorer och 
diakoner. 

Konsensusbeslut
Förhandlingarna var intensiva 
och spännande. En ny besluts-
metod användes – konsensus-
metoden. Den gav en betyd-
ligt större aktivitet bland de 
547 ombuden. Många viktiga 
frågor, som till exempel kli-
mat, mission i andra länder, 
kyrkosyn och offrandets teo-

logi, togs upp och beslutades 
om under konferensen.

Jag känner stort tacksam-
het över att få vara en del av 
en kyrka med så många enga-
gerade och kunniga medlem-
mar och anställda, inte minst 
våra kyrkoledare som verk-
ligen vill föra ut det kristna 
budskapet till så många som 
möjligt.

En rad utställare visade ock-
så upp sig under konferensen. 
En av dem var förstås RPG, 
vars monter var välbesökt. 
Intresset var stort för att bilda 
nya RPG-föreningar på orter 
där förbundet idag inte finns 
representerat. ■

RPG:s monter var välbesökt och intresset för att bilda nya RPG-föreningar var stort. Foto Bertil Sjöberg

TEXT ANN-CHRISTIN LINDBOM

Diakonins månad 
tar upp psykisk 
ohälsa
I ÅR INLEDS Diakonins månad sön-
dagen den 9 september. Temat är 
”Medmänniskan”. 

– En del av kyrkans uppdrag 
handlar om att bekämpa psy-
kisk ohälsa som är en växande 
utmaning i vårt samhälle. Dia-
konalt arbete utgår från att möta 
andra med respekt, att mötas i 
ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, 
direktor vid Sveriges kristna 
råd.

Referensgruppen för diakoni 
inom Sveriges kristna råd har 
tagit fram ett digitalt material 
som vänder sig till alla som är 
engagerade i diakonalt och soci-
alt arbete, exempelvis diakoner 
och besöksgrupper. 

I år kopplas materialet ihop 
med regionala inspirationssam-
lingar. Den första arrangeras i 
Uppsala den 4 september under 
rubriken ”Psykisk (o)hälsa och 
åldrande”. 

Sveriges kristna råd har nu 
förhoppningar att Diakonins 
månad inte stannar vid bara en 
månad, utan kommer att ge stöd 
för diakonal verksamhet året om. 

Inspirationssamlingarna sker 
tillsammans med bildningsför-
bunden Sensus och Bilda. 

Materialet är digitalt och finns 
Sveriges kristnas råds hemsida: 
www.skr.org ■

FAKTA 
Diakonins månad är ett sam-
arbete mellan Svenska kyrkan, 
Evangeliska frikyrkan, Fräls-
ningsarmén, Equmeniakyrkan, 
Hela Människan, Pingströrelsen, 
Svenska Alliansmissionen och 
Sveriges kristna råd.

43 000 
utlandspensionärer riskerar att 
förlora garantipensionen efter 
ett EU-beslut i december 2017. 
Nu lägger regeringen fram ett 
förslag som innebär att garanti-
pensionen ska betalas ut till 
2019. Under tiden ska en utred-
ning ta reda på de långsiktiga 
konsekvenserna av EU-domen 
för utlandspensionärerna. ■
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70 
PROCENT 
SÅ MYCKET SKA en arbetsgivare 
som anställer en nyanländ inom 
vård och omsorg få i stadsbi-
drag. Det handlar om de så kal-
lade extratjänsterna. Arbetsgi-
varen ska kunna få stödet under 
två år. Därefter ska den nyan-
lände ha möjlighet att utbilda 
sig till undersköterska och sjuk-
sköterska. ■

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA 

PRO, SPKF, SPF och RPG träffar 
äldreministern och andra be-
rörda ministrar för information 
och överläggningar fyra gång-
er om året. Den här gången var 
det första gången som den nya 
äldreministern Lena Hallengren 
var mötesledare. Även arbets-
marknadsminister Ylva Johans-
son och civilminister Ardalan 
Shekarabi deltog i mötet. Senior-
Posten tar här upp några nyhe-
ter inom äldreområdet. ■

REGERINGEN FÖRESLÅR NU nya be-
stämmelser i socialtjänstlagen. 
Bestämmelserna ska ge social-
nämnden möjlighet att erbjuda 
hemtjänst till äldre personer 
utan föregående behovspröv-
ning. Om allt går som planerat 
ska lagen träda i kraft 1 juli 
2018. 

JUNI 2018 
REGERINGEN TAR BESLUT om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. 
Utredningen lämnade sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitets-
plan för vård och omsorg om äldre personer i mars 2017  (SOU 2017:21). 

I betänkandet ger regeringen sin syn på det långsiktiga föränd-
ringsarbetet inom äldreomsorgen. ■

Bra arbetsmarknad för seniorer
ARBETSMARKNADEN FÖR seniorer mellan 55 och 64 år är rekordhög. 
Även för 64- till 74-åringar har arbetsmarknaden förbättrats mar-
kant, från 11 till 17 procent. 

Trots det är åldersdiskriminering fortfarande ett problem som är 
svårt at komma åt. 

– Därför är en ny lagstiftning på gång för att motverka diskrimi-
nering mot äldre, säger Ylva Johansson. ■

Seniora coacher 
för nyanlända
REGERINGEN HAR AVSATT pengar 
till Länsstyrelsen för ”seniora 
coacher”. Det är pengar som 
kommunerna ska kunna söka 
för att underlätta för arbetsgi-
vare att anställa seniorer med 
olika yrkesbakgrund. Tanken är 
att de yrkeskunniga seniorerna 
bland annat ska kunna vägleda 
nyanlända.

– Prioriteringen ligger på 
ideella organisationer och det 
vore bra om pensionärsorgani-
sationerna kunde bidra på detta 
område, säger Ylva Johansson. ■

SERVICE-
KONTOR
byggs ut 
i snabb takt
NU BYGGS SERVICEKONTOR ut i 
snabb takt i landet. Servicekon-
toren är en samverkan mellan 
Försäkringskassan, Skattever-
ket och Pensionsmyndigheten 
och ska kunna ge den service 
som medborgarna behöver. På 
längre ska även andra myndig-
heter kunna inrymmas i service-
kontoren. 

– Idag finns det 103 service-
kontor. Innan sommaren ska 
det finnas cirka 120 kontor. 
Därefter planeras ytterliga-
re etableringar, säger civilmi-
nister Ardalan Shekarabi. ■

För första gången ledde nya äldreminister Lena Hallengren (till vänster) 
Regeringens pensionärskommitté. Till höger: RPG:s ordförande Monica 
Blomqvist och Bo Björksten, båda RPG:s representanter i Regeringens 
pensionärskommitté. Foto: Regeringens Pensionärskommitté

Regeringen föreslår att det ska bli enklare för gamla att få hemtjänst 
utan prövning. Foto: Håkan Bernhardsson.

Hemtjänst utan 
behovsprövning

Regeringen planerar också att 
införa biståndsbedömt trygg-
hetsboende. Det är en ny bo-
endeform för äldre kvinnor 
och män som idag har svårt att 
få en plats i ett särskilt boende 
och som inte längre känner sig 
trygga i sitt hem. Den 3 maj ska 
förslaget ut på lagrådsremiss. ■

Premiär för ny äldreminister
BO BJÖRKSTEN RAPPORTERAR ÅTERKOMMANDE FRÅN REGERINGENS PENSIONÄRSKOMMITTÉ
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Rekommenderas av sjukgymnaster 

Den som väljer en aktiv livsstil får många positiva hälsoeffekter.
Fysisk aktivitet är ett mycket gott skydd för människan och den allra viktigaste friskhetsfaktor.

”Jag vill särskilt 
rekommendera 
stavgång med 
BungyPump”

Sports Progress International AB
Marinvägen 7
891 78 Bonässund

tel: 0660-58 589
Email: info@bungypump.se
www.bungypump.se

Rödmarkerade partier visar de 
muskler i överkroppen som akti-
veras vid BungyPump Walking.

Konditions- och styrketräning med Bungy 
Pump fjädrande träningsstavar är en belast-
ningsform som främjar syreupptagnings-
förmågan i blodet, förbättrar andnings-
muskulaturens uthållighet, stärker muskler, 
vävnader och skelett. På 
grund av att andningsmus-
kulaturen stärks så ventile-
ras lungorna bättre och gör 
så att lungorna får ett större 
blodflöde.          
                                                                               
När du utsätter din kropp 
för fysisk aktivitet som 
träning med BungyPump, 
svarar den med att stärka 
muskler, vävnader och 
skelett för att klara belast-
ningen, dessutom stärks ledband, senor och 
ligament och man bibehåller, alternativt 
ökar i muskelmassa beroende på tränings-
form och tempo. Med den ökade styrkan 
och uthålligheten får du bättre kroppshåll-
ning och avlastar utsatta delar som ryggen. 
Och till råga på detta, de är riktigt roliga att 
träna med!

När man promenerar med Bungy Pump 
stavarna så stärks hjärtmuskeln, vilket i sin 
tur betyder att hjärtat orkar pumpa runt en 
större mängd syrerikt blod per samman-
dragning och behöver då inte slå lika fort 
som tidigare. Samtidigt avlastas lederna 
främst fot-, knä-, och höftleder.

Den fjädrande effekten i Bungy Pump trä-
ningsstavar innebär att stavens nedslag mot 
marken blir mjukare och skonsammare för 

axlar och armbågar 
jämfört med traditio-
nella gångstavar. 
Bungy Pump träning 
stimulerar speciellt 
överarmens mus-
kulatur (Triceps), 
axlarnas muskulatur 
(Rotatorcuffen) & 
(Deltoideus), ryggens 
muskulatur (Latissi-
mus) , (Serratus), & 
(Rhomboideus) Även 

lednära stabiliserande muskler i ländryg-
gen stärks. Också nackens stora muskler 
(Trapezius) och bröstkorgen med den stora 
bröstmuskeln (Pectoralis major) tränas 
effektivt genom träning med Bungy Pump. 
Man får även jobba aktivt under hela pro-
menaden med magmuskulaturen då man 
ständig jobbar mot stavens fjädrande effekt.

Jag vill särskilt rekommendera stavgång 
med Bungy Pump till de som har rygg-
problem eftersom stavarna bland annat 
aktiverar lednära stabiliserande mage- och 
ryggmuskulatur som är viktig för en bra 
kroppshållning som i sin tur avlastar rygg-
kotorna. Kroppen påverkas även så att det 
bildas fler kapillärer (små blodkärl) i mus-
keln vilket i sin tur innebär att möjlighe-
terna för utbyte av näring, avfallsprodukter 
och syre i kroppen förbättras. Det gör att 
den kan arbeta längre tid utan att bli trött.                                                          
Enkelt uttryckt är kondition din kropps 
förmåga att ta upp syre och omvandla den 
till energi. Med Bungy Pump stavar som 
träningsredskap bygger du effektivt upp 
din kondition, styrka och uthållighet med 
ett ökat välbefinnande som resultat.

Rovena Westberg

 Leg. sjukgymnast.   
Toppform Sjukgymnastik

Använd rabattkod  

HÄLSA
och få 20% lägre priser vid beställning av  
stavar på www.webbshop.bungypump.se

Annons
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Fifflande premie-
pensionsfond slängs ut
Ännu ett fondbolag har slängts ut från premiepensionens fondtorg. Den-
na gång handlar det om Fondbolaget Solidar Fonder. Pensionsmyndig-
hetens utredning visar att företaget haft en medveten strategi för att 
berika bolagets ägare istället för pensionsspararna.

SOLIDARS ÅTTA FONDER samt den 
externt förvaltade fonden So-
lidar Sicav Global Fokus köp-
stoppades i december 2017 för 
att Pensionsmyndigheten skulle 
få möjlighet att utreda bolagets 
fonder. Utredningen kom fram 
till att Solidar har brutit mot 
samarbetsavtalet för fondtorget 
på flera punkter. Fondbolaget 
har inte agerat i pensionsspa-
rarnas intresse när man valt 
förvaltningsmodell. Bolaget har 
dessutom haft ohanterade in-
tressekonflikter och bristande 
interna regler. 

VÅRA 
PENSION

ER

Vår Hälsa

Skåne-Blekinge 
Småland-Öland 

Västkusten 
Västgöta-Dal 

Örebro-Värmland 
Södermanland-Östergötland 

Stockholm-Gotland 
Norra Svealand 
Södra Norrland 

Västerbotten 
Norrbotten

VÅRA
DISTRIKT

BO BJÖRKSTEN
Ledamot i Regeringens pen-
sionärskommitté, Pensions-
myndighetens pensionärs-
råd och i Statens pensions-

verks pensionspanel. 
Bo bevakar pensions-
frågor i SeniorPosten.

Utredningen kom också fram till 
att handeln med det Maltabase-
rade DS Platforms varit del av en 
medveten strategi för att handla 
till en omotiverat högre kostnad. 
Detta för att gynna bolagets äga-
re på pensionsspararnas bekost-
nad.

Solidar har också fått allvarlig 
kritik från Finansinspektionen 
som i ett sanktionsbeslut också 
underkänt fondens förvaltnings-
modell.

Reformer väntar
Premiepensionssystemet ska nu 
reformeras efter skandalerna 
med fondbolagen Allra och Fal-
con Founds – och nu även Soli-
dar. 

– Vi vill se till att man sorte-
rar bort de värsta avarterna och 

MÅNGA PENSIONÄRER MISSAR att 
de har rätt till bostadstillägg. 
Det har SeniorPosten tidigare 
informerat om, men det tåls att 
återupprepas. Så länge du har 
kostnader för ditt boende har 

Maltabaserade DS Platforms har gynnat Solidars ägare på fondplacer-
arnas bekostnad. Foto: Boris Kasimov 

höjer kvaliteten i det befintliga 
fondtorget, säger socialminister 
Annika Strandhäll.

Pensionärsorganisationerna 
menar att sparare och pensionä-
rer får ta för stora risker när de 

ska välja premiepensionsfonder. 
Organisationerna anser att pre-
miepensionssystemet är ett enda 
stort lotteri och att fonderna 
istället bör överföras till det all-
männa pensionssystemet. ■

Missa inte BOSTADSTILLÄGGET
du också möjlighet att söka till-
lägget. 

Bostadstillägget söks hos Pen-
sionsmyndigheten. Uppskatt-
ningsvis tror Pensionsmyndig-
heten att det kan vara så många 

som 100 000 pensionärer med 
låga pensioner som missar tilläg-
get. Det beror kanske på att man 
bor i villa eller bostadsrätt och då 
tror man att man inte kan söka 
bostadstillägg. 

Bostadstillägget är ett tillägg, 
inte ett bidrag. Alla har rätt att 
få prövat om man är berättigad 
till bostadstillägg. En ensamstå-
ende pensionär med en månads-
inkomst på 15 000 kronor efter 
skatt kan vara berättigad till bo-
stadstillägg.

Kontakta Pensionsmyndighe-
ten om du vill få klarhet i om du 
är berättigad till bostadstillägg. ■

 
Bostadstillägget söks hos 
Pensionsmyndigheten. 
Foto: Guillaume Baviere
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Så här tycker 
pensionärerna
• Höj grundnivån för garantipensionen.

• Ta fram ett bättre underlag så att det går 
att ta ställning till om det behövs ett till-
läggsbelopp till garantipensionen.

• Räkna upp garantipensionen vid ett se-
nare uttag av pensionen.

• Inför ett indexerat höjt tak på 8 000 
kronor per månad för bostadskostnaden 
i bostadstillägget.

• Slopa differentierade ersättningsnivåer 
i bostadstillägget beroende på bostads-
kostnad. Olika nivåer skulle innebära att 
vissa grupper får lägre bostadstillägg. 

• Ersättningsnivån bör vara 100 procent 
av bostadskostnaden för att göra det möj-
ligt för fler att efterfråga ändamålsenliga 
bostäder.

• Behåll bostadstilläggets konsumtions-
stöd om det inte kompenseras fullt ut på 
annat sätt.

• Det ska räcka med att ta upp 62 procent 
av inkomsterna istället för 100 procent 
vid beräkning av bostadstillägget, an-
nars kommer vissa grupper att få sänkt 
bostadstillägg.

• Höj eller avskaffa gränsen för förmögen-
heten som kan minska bostadstillägget. 

• Ta bort åldersgränsen på 65 år för om-
ställningspension. ■

GRUNDPENSIONSUTREDNINGENS FÖR-

SLAG kan ge ett välbehövligt tillskott 
till de ekonomiskt mest utsatta pen-
sionärerna. Men merparten av pensi-
onärerna berörs marginellt eller inte 
alls. Och förslagen löser inte proble-
men med ekonomisk utsatthet bland 
den breda gruppen pensionärer. 

Pensionärsorganisationerna anser 
också att det saknas förslag och ana-
lys på lång sikt i utredningen. För-
slagen kommer att medföra många 
förlorare och systemet blir ännu mer 
krångligt och svårt att överblicka, 
menar man. Dessutom kommer de 
föreslagna förändringarna inom bo-
stadstillägget att försvåra för äldre att 
kunna bo tillgängligt, vilket skulle 
kunna leda till sämre livskvalitet och 
onödiga offentliga utgifter för vård 
och omsorg.

Pensionärsorganisationerna fruk-
tar också att respektavståndet skulle 
minska om förslagen skulle genom-

föras. Det vill säga att avståndet 
mellan de med garantipension och 
de som arbetat, men har haft en låg 
inkomst, skulle utraderas. Risken är 
att pensionssystemet då skulle upp-
fattas som än mindre rättvist och le-
gitimt. 

Om alla pensionärer ska få en ökad 
ekonomisk trygghet räcker det inte 
med att bara se över grundskyddet. 
Istället måste förslagen omfatta hela 
pensionssystemet, menar pensio-
närsorganisationerna. ■

REGERINGEN VILL HÖJA pensionen 
med 600 kronor i månaden för 
dem som har låga pensioner. 
Det lovade statsminister Stefan 
Löfven i sitt förstamaj-tal. ”Vi 
behöver göra något, för pensio-
nerna är för dåliga”, sa han. Vad 
han däremot inte nämnde var 
köpkraftsminskningen på 21 
procent jämfört med löntagarna 
som drabbat pensionärerna från 
och med år 2009. ■

Köpkraften för pensionärerna har 
minskat med 21 procent jämfört 
med löntagarna. Foto: Flickr

Pensionärsorganisationernas remissvar

”Fattiga pensionärer 
behöver mer”

SKENBAR PENSIONSHÖJNING

De föreslagna åtgärderna i Grundpensionsutredningen är 
otillräckliga och löser inte problemen för en bred grupp 
ekonomiskt utsatta pensionärer. Det menar pensionärs-
organisationerna RPG, PRO, SPF och SKPF i ett gemen-
samt remissyttrande. 
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CURT KARLSSON 
bevakar vård och 

omsorg för SeniorPosten

ÄLDRE SOM SAKNAR skolbakgrund 
och lever isolerade på grund av 
bland annat bristande kunska-
per i svenska språket får stöd 
av S:t Gabriel församling i Gö-
teborg. 

Nyligen förlängde Göteborgs 
stad och S:t Gabriel församling 

Promenad skyddar mot inflammation
En halvtimmes promenad om dagen räcker långt för att minska ål-
dersinflammation. Det konstaterar forskarna Fawzi Kadi och Andre-
as Nilsson vid Örebro universitet i en studie som publicerats i en 
medicinsk facktidskrift.

– Att röra på sig kan sänka graden av inflammation, även om du 
inte svettas eller blir andfådd, konstaterar forskarna. ■

Läs mer
Promenad skyddar mot inflammation hos äldre, artikel från Örebro 
universitet, via forskning.se 

Att promenera kan vara ett sätt att minska risken för inflammation. 
Foto: Flickr

Församling ger isolerade äldre stöd

Biskopsgården är en av Göte-
borgs västra förorter. 
Foto: Alicia Fagerving

ett avtal inom ramen för Idébu-
ret Offentligt Partnerskap (IOP). 
Syftet med verksamheten är att 
nå äldre i de västra delarna av 
Göteborg. 

I takt med att inflyttningen i 
stadsdelarna har ökat har också 
behovet av mötesplatser ökat. 

Speciellt svårt har de kommu-
nala mötesplatserna att nå äldre 
med bristande språkkunskaper i 
svenska. Ett stort antal av dessa 
är över 80 år.

Verksamheten ska förebyg-
ga ohälsa på grund av ofrivillig 
isolering och utanförskap. S:t 
Gabriel församling samarbetar 
också med Assyriska förening-
en. Församlingen bidrar med 
egen personal och friviliga. ■

Läs mer
Överenskommelse om Idéburet 
Partnerskap, Göteborgs stad/
Västra Götalandsregionen.

Äldre mer delaktiga 
i vården
ÄLDRE HAR BLIVIT mer delaktiga i vården. Det är en av flera för-
bättringar i årets Öppna jämförelser – Vård och omsorg om 
äldre. Öppna jämförelser görs av Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).

I Öppna jämförelser framgår också att det riskförebyggan-
de arbetet minskat, framförallt inom hemsjukvården. Lite 
oroande är också att förskrivningen av fler än tio läkemedel 
för personer över 75 år har ökat. Stora variationer finns dock 
mellan kommunerna. ■

Läs mer 
Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre, Socialstyrel-
sen, med länkar till olika tabeller

Regeringen 
inför 
PATIENTRÅD
REGERINGEN HAR BESLUTAT om att 
inrätta ett patientråd för att få 
direktkontakt med patienter när 
det gäller olika aktuella vårdfrå-
gor.

– Vi behöver bygga organisa-
tion och arbetssätt mer utifrån 
ett patientperspektiv, och det 
här innebär en direkt kanal till 
regeringen, säger socialminister 
Annika Strandhäll. 

Organisationer som repre-
senterar olika patientgrupper, 
intresseorganisationer för äldre 
med flera kommer att bjudas in 
till överläggningar. ■

SKL vill bygga 
starkare 
civilsamhälle
SVERIGES KOMMUNER OCH Lands-
ting, SKL, har gett ut en väg-
ledning för hur samverkan med 
olika aktörer i civilsamhället 
kan byggas upp steg för steg. 
Samverkansmodellen går under 
benämningen idéburet offent-
ligt partnerskap eller IOP. Väg-
ledningen ska inspirera till loka-
la och regionala partnerskap. ■

Läs mer
Utveckla idéburet partnerskap, 
Rapport från utvecklingsarbetet, 
SKL
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NU HAR LIVSMEDELSVERKET pu-
blicerat sina nya råd för kvali-
tetsarbetet för måltider inom 
äldreomsorgen. Verket menar 
att måltiderna måste utgå från 
individens behov och önskemål 

ÖVER 200 KOMMUNER har antagit 
rekommendationen om kvali-
tetsarbete i särskilt boende för 
äldre som tagits fram av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).

Rekommendationen är ett 
resultat av de bemanningsföre-
skrifter som Socialstyrelsen tog 
fram 2014. Föreskrifterna fick 
stark kritik av kommunerna ef-
tersom de uppfattades som för 
detaljreglerade. Istället förtydli-
gades Socialtjänstförordningen 

Ny skrift ska ge 
äldre bättre liv 
Nu finns en lättläst skrift 
med artiklar och forsk-
ningsresultat om hur man 
skapar ett bra liv för äldre. 
Det är Svensk sjuksköter-
skeförening som tillsam-
mans med arbets- och fysio-

terapeuter ställt samman 
skriften. Förutom artiklar 
finns olika lästips för yt-
terligare fördjupning.

I presentationen av 
skriften framgår syftet: 
”Vi kan nå längre genom 
samverkan med de profes-
sioner som är verksamma 
inom vård och omsorg för 
äldre och de organisationer 
i civilsamhället som verkar 
för ett bra liv för äldre. ■

Läs mer
Bra liv för äldre, Svensk 
sjuksköterskeförening

Särskilt boende får nya 
rekommendationer

som nu tillåter större flexibilitet.
Rekommendationen handlar 

bland annat om personalens ar-
betssätt, organisation och ledar-
skap, lokalernas utformning och 
hur man kan använda tekniska 
lösningar. ■

Läs mer
Fokus på kvalitet i särskilt boen-
de för äldre, Sveriges Kommu-
ner och Landsting

Socialstyrelsen har tagit fram nya rekommendationer för särskilt bo-
ende för äldre. Illustration: White arkitekter

DET SÅ KALLADE ”digitala utanför-
skapet” riskerar att slå hårt mot 
dem som vården och omsorgen 
ska prioritera, bland annat de 
äldre. Det menar Statens bered-
ning för medicinsk och social 
utvärdering, SBU, som nu pre-
senterar flera artiklar i ämnet.

Digitala verktyg blir allt vik-
tigare inom vård och omsorg. 
Patienter, brukare och personal 
förväntas ha uppkoppling, ut-
rustning och kunskap. Men den 
nya tekniken kan också stjälpa 
om det går för fort. Därför ef-
terlyser SBU ett tillförlitligt och 
samlat beslutsunderlag.

– Vi behöver införa de digitala 
verktygen stegvis, säger profes-
sor Göran Persson. Man måste 
börja testa nyheterna i liten ska-
la först.

SBU menar att en utredning 
om det digitala utanförskapet 
måste redovisa tillförlitliga fakta 

De digitala verktygen inom vården 
måste införas stegvis menar pro-
fessor Göran Persson. Foto: Flickr

och göras av oberoende produ-
center. Annars kan särintressen 
ta överhanden och människor ta 
skada. Även de etiska frågorna 
är viktiga att belysa. ■

”Skynda lagom med 
digitala verktyg”

Livsmedelsverkets nya råd:

Fokusera på individen

Måltiden ska vara god och 
trivsam skriver Livsmedelsver-
ket i sina nya råd. Foto: Gunnar 
Magnusson/Skånska matupplevelser

och bli en tydligare del av om-
vårdnaden. Livsmedelsverket 
prioriterar fem områden:
• Fokusera på individen, det 
finns ingen universallösning 
som passar alla äldre.

• Satsa på kunskap och kompe-
tens hos personalen.
• Se till helheten, med måltids-
modellens kvalitetsområden 
god, trivsam, integrerad, nä-
ringsriktig, hållbar och säker.
• Gör ansvarsområdena tydliga 
och uppmuntra samarbete.
• Se till att personalen har tid för 
måltidsarbetet. Sätt upp mål, 
prioritera måltiden och fråga ef-
ter resultaten. ■

Läs mer
Bra måltider för äldre, Livs-
medelsverket.
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Viralgranskarens grundare:

Se upp med fake news 
TEXT LARS BERGSTRÖM

I det amerikanska valet blev vi alla bekanta med fake news – påhittade nyheter – på nätet och 
ryska trollfabriker. Många menar att de påverkade valets utgång. 

Finns det något vaccin mot fake news inför det svenska valet? Jack Verner – som var med och 
startade Viralgranskaren på tidningen Metro – hävdar att självkritik är en förutsättning för källkritik.  

– VÅR HJÄRNA ÄR lat och försöker 
spara så mycket energi som det 
bara går. Det är därför vi så lätt 
och snabbt tar till oss den infor-
mation som bekräftar våra åsik-
ter och vår världsbild.

Det säger Jack Verner som ny-
ligen har kommit ut med en bok 
om ämnet. I boken beskriver 
han vad internet gör med vår 
verklighetsuppfattning.

Jack talar om bekräftelsejäv, 
ett fenomen som gör det svårt 
att vara kritisk till det vi redan 
tror oss känna till. I värsta fall 
fungerar till exempel Facebook 
som ett filter som bara släpper 
igenom saker som vi gillar – och 
innan vi vet ordet av sugs vi in i 
bekräftelsebubblan. 

Så här i valtider är det särskilt 
partier som spelar på upprördhet 
och starka känslor som får störst 
genomslag i de sociala medierna. 
Sex, sju av de mest delade inläg-
gen efter vårens partiledardebatt 
kom från Sverigedemokraterna, 
enligt journalisten Erik Karlsson 
på Aftonbladet. 

Ett annat parti som trots sin 
ringa storlek får stort genomslag 
i sociala media är Feministiskt 
Initiativ, FI, som däremot inte 
är lika duktiga på att omvandla 
framgången i sociala medier till 
reda röster.

Privat blir offentligt
En sak som ligger i tiden och är 
starkt förknippad med sociala 
medier är att gränsen mellan 
det allmänna och privata börjar 
suddas ut. Ett exempel på detta: 
Dagens Opinion skrev för några 
år sedan om en icke namngiven 
känd politiker som levt rövare 
och antastat kvinnor vid en fest 
i skärgården. Den då okände po-
litikern var Anders Borg. 

Efter Dagens Opinions publi-
cering kände Anders Borg att 
han måste ursäkta sig och valde 
att göra det på Facebook. Hans 
partikollegor Catharina Elmsä-
ter-Svärd och Tomas Tobé ryckte 
ut försvarade honom i kommen-
tarsfältet. Så blev det privata of-
fentligt och media var inte sena 
med att publicera Borgs namn i 
samband med affären.

– Det kan vara ganska god-
tyckligt vad som hamnar ovan-
för radarn och vad som hamnar 
under, säger Jack.

Vi vill ha enkla förklaringar
Nu ska man dock inte övervär-
dera fake news förmåga att på-
verka opinionen, menar Jack. 
Att Trump blev president i USA 
och att Storbritannien röstade 
för Brexit beror på flera samver-
kande faktorer där fejk news var 
en, men absolut inte den enda.

När det gäller det amerikan-

Jacks snabb-checklista
Är nyheten sann eller falsk? 
1. Finns nyheten på annan plats. Om inte är den med 99 
procent sannolikhet osann (principen om minst två obe-
roende källor).

2. Hur konkret är historien. Går den att verifiera? Finns det 
bilder, namn, platser, tidpunkt eller andra påtagliga upp-
gifter är chansen större att det som är publicerat är sant. Är 
beskrivningen svepande så är det befogat att vara skeptisk.

3. Googla fakta och sök efter bilder. Med hjälp av Google 
bildsök kan du kolla var bilden och liknande bilder finns 
publicerade tidigare.  

4. I Amnesty data wiew kan man kolla i vilket sammanhang 
ett filmklipp tidigare varit publicerat. Har du gått igenom 
de fyra första punkterna på checklistan är chansen betyd-
ligt större att nyheten är sann.

5. Slutligen: Bestäm vilka journalister och skribenter du 
har förtroende för? Ofta har vi större förtroende för perso-
ner än för institutioner. En pålitlig journalist är öppen med 
om hen gör fel och gör allt för att det inte ska hända igen.

Jack Werner startade Viralgranskaren på tidningen Metro. Nu är han aktuell med sin bok. Foto: Kate Gabor
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Goda grejer från naturen.
På flaska.

Dessa smoothies är en källa till vitamin B2, B3, B6 och C-vitamin som bidrar till att minska trötthet och utmattning. 
Avjnut som en del av en hälsosam livsstil och en balanserad kost.

faktiskt.se granskar sanningshalten
DET ÄR FÖRBJUDET med norska flaggor under Norges nationaldag. In-
vandrare med försörjningsstöd får dubbelt så mycket som garanti-
pensionärer. Det här är bara några påståenden som fått stor sprid-
ning i sociala medier och som nu webbsidan faktiskt.se granskar. 

Faktiskt är ett samarbete mellan Sveriges Radio, KIT, Svenska 
Dagbladet, Dagens Nyheter och Sveriges Television. På webbsidan 
undersöker man faktaunderlaget och sanningshalten i påståenden 
inom samhällsdebatten och det offentliga samtalet i Sverige. 

Ett av Faktiskt viktigaste mål är att avslöja spridningen av kon-
struerade och påhittade nyheter och annat digitalt medieinnehåll 
som utger sig för att vara sanna.

ska valet blir sällan en president 
från samma parti vald mer än två 
gånger i rad. Andra orsaker till 
Trumps framgångar var FBI:s 
avslöjande att Hillary Clinton 
använde sin privatmejl i tjäns-
ten. 

– USA:s långa och impopulä-
ra krig i Irak och en besvikelse 
över att Obama inte lyckades 
genomföra så stora förändringar 
som han lovat bidrog också till 
Trumps seger, säger Jack. 

Han menar att det i alla tider 
finns en lockelse att frammana 
den yttersta dagen. Den samstäm-
miga kören om faktaresistens, ta-
let om bristen på källkritik och 
att vi lever i en ”post-true-era” 

kan nästan liknas vid äldre tiders 
järtecken som skulle föregå jor-
dens undergång. 

– Det kan ju inte vara så att 
vi plötsligt, år 2016, allihop blev 
dåliga på källkritik! 

Tänk innan du trycker
I dessa tider då nästan alla har 
möjlighet att publicera text och 
bild för en större publik finns 
däremot all anledning att vara 
kritisk. Både innan man pu-
blicerar samt under och efter 
publicering, menar Jack.

Så tänk till en gång till innan 
du trycker på dela-knappen, så 
att du inte bidrar till att sprida 
ogrundade och falska rykten. ■

Facebook tenderar till att stär-
ka tron på det vi redan tror oss 
veta. Ser vi inte upp så hamnar 
vi lätt i en bekräftelsebubbla, 
menar Jack Werner. Foto: Flickr

Nej, det är inte förbjudet att flagga med norska flaggor på Norges 
nationaldag. Det visade Faktiskts granskning. Foto: Flickr
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Allt har sin tid
TEXT WERA OLOVSSON

Jag har fått en ny vän. Länge var jag tveksam inför att inleda vänskapen, men till 
sist så gav jag upp och det har jag inte ångrat. Vad jag däremot kan ångra är att 
jag inte inledde bekantskapen tidigare. Men bättre sent än aldrig heter det ju.

ATT DET ALLS blev av är min dot-
ters förtjänst. Hon tjatade länge 
men jag stod emot. Tyckte det 
var ett stort steg att ta. 

Så hände det sig i höstas att 
jag blev inlagd på sjukhuset för 
en åkomma som har med hjärtats 
verksamhet att göra. Liggande 
där på allmän sal blev jag så ”an-
tastad” av själva sjukgymnasten 
som fått påringning av min dot-
ter. Ville jag eller ville jag inte? 
undrade hon. Jag lovade att tän-
ka på saken och när hon nästa 
dag återkom sa jag ”ja”. Tänkte 
att jag åtminstone kan försöka. 
Det gjorde jag alltså och det blev 
kärlek vid första ögonkastet. 

Och nu måste jag skynda att 
förklara att det gäller vare sig 
en han eller en hon utan en den. 
En rollator! Att gå med rollator! 
Ett steg att ta?  Ett steg tillbaka? 
Eller ett steg mot ett nytt skede 

i livet? När jag funderat över 
dessa frågor har tankarna gått 
till Predikaren, en av Gamla tes-
tamentets vishetslärare. Enligt 
traditionen är Predikaren skri-
ven av kung Salomo, men enligt 
forskare är den av långt senare 
datum. 

Bok med mycket vishet
En del av det författaren skri-
ver är svårt att förstå, men man 
kommer inte ifrån att boken 
innehåller mycket vishet. Om 
livet, om dess förgänglighet 
men också dess glädjeämnen. 
Särskilt tycker jag om kapitlet 
som har rubriken ”Allt har sin 
tid”… Det finns en tid för allt 
som sker under himlen; en tid 
för födelse, en tid för död, en tid 
att plantera, en tid att rycka upp 
– och så vidare. 

När jag läser det här avsnittet 

kan jag inte låta bli att blanda in 
min rollator. Skulle den inte pas-
sa in i det här sammanhanget, 
nåt i stil med: ”en tid att gå utan 
rollator och en tid att gå med 
rollator”. Predikaren skulle na-
turligtvis uttryckt detta mycket 
fyndigare om det hade funnits 
rollatorer på hans tid.  

Denna min uppfattning stäm-
mer väl med vad jag läst om filo-
sofin i Främre Orienten på Gam-
la testamentets tid. Till skillnad 
från grekisk filosofi, utgick den 
från kunskap om tillvarons vill-
kor och inte så mycket om teo-
retiska insikter i abstrakta prin-
ciper. 

Insikt om tillvaron
Jag anser att den som uppfunnit 
rollatorn måste ha haft en god 
portion av den vishet som utgår 
från tillvarons villkor. Det vitt-

nar min och många andras erfa-
renhet om. Vad jag vill säga är: 
att leva med rollator är också en 
del av livet. Rollatorn underlät-
tar, ger trygghet och frihet och 
gör att man kan göra mycket som 
man inte skulle kunna utan den.

Låt mig till sist citera Predika-
rens ord om människan som jag 
särskilt har fäst mig vid: ”Gud 
gjorde människan enkel och 
rak, men hon hittar på alla möj-
liga konster.”  (7:30)

Ja, visst har människan hittat 
på en massa konster som är till 
fördärv. Men hon har också hit-
tat på många bra konster. Som 
rollatorn. Det tror jag att själve 
Gud Fader i himlen håller med 
mig om. ■
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Egna
montörer
och säljare
i hela Sverige

 Göteborg Lidköping Malmö Stockholm Sundsvall
031-442250 0510-301302 040-6021611 08-212250 060-125912

Trapphiss
 snabbt och enkelt!

Blimo Hjälpmedel: Störst på elscooters

Trehjulig Elcykel
11.996kr

15.995kr före premie

Blimo T-35
8.996kr

11.995 kr före premie

Blimo X-50
13.496kr
17.995kr före premie

Blimo Moto, från:

13.496kr
17.995kr före premie

25%
TILLBAKA
Nya elfordonspremien
ger dig 25% tillbaka vid 
köp av våra elfordon.

- Fri hemleverans!
- Inget körkortskrav!
- 100% eldrivet!

Kontakta oss för en GRATIS katalog
08-522 309 80 - www.blimo.se

Judo ska minska 
fallolyckor bland äldre
Nu ska äldre få fallträning genom att träna judo. 
Det handlar om ett projekt som drivs av Svenska 
Judoförbundet med syftet att förhindra skadliga 
fall bland äldre.

VARJE ÅR SKER 270 000 fallolyck-
or. 70 000 av dessa kräver sjuk-
husvård. En stor grupp av de 
som hamnar på sjukhus efter en 
fallolycka är äldre personer. Ofta 
handlar det om fall från låg höjd 
som får stora konsekvenser. 

– Trots alla fallpreventiva me-
toder så kommer det alltid att 
uppstå fall. Bara rädslan för att 
falla skapar fler fall än nödvän-
digt. En rädd människa spänner 
sig och då blir fallet hårdare och 
skadorna allvarligare.

Det berättar Svenska Judoför-
bundets ordförande Kristiina 
Pekkola i en intervju på Svenska 
Judoförbundets hemsida. 

Judons fallträning får män-
niskor att slappna av. Och om 
ett fall inte kan undvikas kan en 
person som tränat judo vrida sig 

och rulla ner mjukare. På så sätt 
kan skadorna lindras.

Svenska Judoförbundet har 
höga ambitioner för sitt program 
mot fallskador. Antalet personer 
som behöver sjukhusvård på 
grund av fall från låg höjd ska 
minska med minst 50 procent  i 
försöksgruppen jämfört grupper 
som inte får judoträning.

De högt ställda målen kommer 
att följas av en forskargrupp från 
Högskolan Dalarna.

Under våren har Svenska Ju-
doförbundet utbildat en del av 
de 600 licensierade judoinstruk-
törer som finns i Sverige till fall-
trygghetsledare. Till hösten ska 
de hjälpa så många som möjligt 
att klara sig bättre när vinterhal-
kan slår till. ■
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NATURLIGTVIS FICK ÄVEN tyng-
re ämnen utrymme – precis så 
som det ska vara på en riks-
stämma. Det nödvändiga bygg-
nadsverket restes för att kunna 
fylla RPG-verksamheten med 
innehåll och mening – nu och i 
framtiden. Röstkort höjdes och 
beslut klubbades.

För de kunskapstörstande 
fanns en hel del att fiska upp ur 
riksstämmans godispåse. Här 
bjöds på initierade föreläsning-
ar om alkohol, beroende och 
framgångsrik behandling. Men 
kanske även en stunds självre-
flektion… Hur stor är min alko-
holkonsumtion? Är jag eller nå-

gon jag känner riskkonsument? 
Och i så fall, kan jag göra något 
åt det?

Alkoholläkare Sven Andre-
assons väl underbyggda fakta 
om alkoholens risker kan kan-
ske inspirera någon till att våga 
sig på ett projekt. Då var det 
lägligt att Allmänna arvsfon-
den fanns på plats och berätta-
de om fondens kriterier för att 
få projektmedel. 

Visste du att så självklara 
saker som barnbidrag, studie-
medel, permobil, färdtjänst, 
mödra- och barnavårdscentral 
samt fritidsgårdar startade med 
medel från Allmänna arvsfon-

den? Det gjorde också Cirkus 
Cirkör och föreningarna Bris 
och Friends – för att bara näm-
na några exempel.

RPG:s paradgrenar
För RPG:s del finns stora möjlig-
heter. RPG har ju stor erfarenhet 
av samverkan med andra orga-
nisationer och av att bygga upp 
utvecklande mötesplatser, som 
är två av Allmänna arvsfondens 
krav för att få stöd. 

Kanske hör samverkan och ut-
vecklande mötesplatser rent av 
till RPG:s paradgrenar. Krydda 
detta med några nypor kreati-
vitet och delaktighet. En rimlig 

Riksstämma. Två intensiva dagar. 150 deltagare från landets alla hörn. 
De serverades en välsmakande mix av välbekanta kristna sånger, tradjazz och 

symfoniorkester. Men också stilla stunder av andakt och reflektion.

Här smids planerna
för RPG:s framtid

TEXT OCH FOTO LARS BERGSTRÖM

slutsats borde vara att RPG-för-
eningar och RPG-distrikt på 
hugget borde ha stora chanser 
att få medel ur fonden. 

Allmänna arvsfonden hade 
också information på riks-
stämmans torg utanför aulan 
tillsammans med Findus, stu-
dieförbundet Bilda, försäkrings-
bolaget Söderberg & Partner och 
föreningen Hela Människan. På 
torget trängdes bokbord med 
litteratur, faktaböcker, informa-
tionsfoldrar och cd-skivor med 
roll-ups och give-aways i form 
av proteinberikade soppor, jui-
cer och frukt. ■ 

1

1. Årets riksstämma var 
välbesökt. 170 delegater 
och andra inbjudna deltog.
2. Ruth Wernolf Nyberg och 
Gunnar Havrup får guidning 
genom mötet av de genom-
arbetade stämmohand-
lingarna. 
3. Astrid Emanuelsson och 
Pirjo Eriksson från Järfälla 
samt Bengt Eriksson uppskat-
tar samvaron kring fikabordet. 
4. Hans och Barbro Alm från 
Värnamo deltar i omröst-
ningarna.
5. Samtalsämnena var många 
och inspirerande under 
middagen.
6. Britt Palmius från RPG 
Örebro/Värmland är involve-
rad i ett spännande samtal.
7. Hans Fitzell i Corgi jazz-
band spelar klassikern Basin 
street blues så att nack-
håren reser sig.
8. Ingegärd Henriksson från 
Nordanstig passar på att byta 
några ord med Ethel Engberg i 
en av pauserna. Från Nordan-
stig kom sex deltagare med 
minibuss till mötet.
9. Allsångsledaren Curt Ank-
arberg från Pingstkyrkan i 
Jönköping manar på deltag-
arna att sjunga ut.  
10. Pingstkyrkans symfoni-
orkester avslutade första 
dagen med ett fyrverkeri av 
högklassiga musikstycken. 
11. Vad serveras som dessert 
på ett möte i Småland? 
Jo, ostkaka såklart!
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Äldre bör se upp 
med alkoholen

Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar. Orsakerna är mer tid, att alkohol är så lättill-
gängligt, ensamhet och att många äldre har det bättre ställt idag. Men då gäller det 

att se upp så att inte alkoholkonsumtionen övergår i ett riskbruk eller beroende.
Det menar Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och 
medicinskt ansvarig för beroendemottagningen Riddargatan 1 i centrala Stockholm.

SVEN ANDREASSON SITTER längst in 
i en korridor på beroendemot-
tagningen Riddargatan 1. Här 
är det inte långt till ett av Stock-
holms krogtätaste områden. 
Nattklubbarna, barerna och 
krogarna ligger tätt runt Sture-
plan bara ett stenkast härifrån.

Vi slår oss ner i den lilla mö-
belgruppen med två sittvänliga 
fåtöljer och ett soffbord. När jag 
ställer min första fråga om miss-
bruk får jag en mild tillrättavis-
ning.

– Vi talar inte längre om miss-
bruk eftersom det är ett så nega-
tivt laddat och stigmatiserande 
ord. Det krävs en uppdatering 
av språkbruket. Vi använder 

riskbruk, beroende och skadligt 
bruk istället. 

Riddargatan 1 har ett ganska 
unikt synsätt när det gäller be-
handling av riskbruk och bero-
ende. Här menar man att den 
sökande har ett val. Många kan 
med rätt stöd och tillvägagångs-
sätt dra ner sin konsumtion av 
alkohol till måttliga mängder. 
Kanske man inte helt vill avstå 
från det där vinglaset till sön-
dagsmiddagen eller den där 
kalla ölen på verandan med 
grannarna. Konsten är att bli 
medveten om sitt drickande så 
att det inte sker slentrianmässigt 
och okontrollerat. 

– Det första man ska göra om 

man vill dra ner på sitt drickan-
de är att sätta upp ett mål. 

– Det flesta har en uppfatt-
ning om vad ett mer hälsosamt 
drickande innebär, säger Sven 
Andreasson.

För bok hur mycket du dricker
När målet väl är satt kan man 
börja anteckna dag för dag – an-
tingen på papper eller i telefo-
nen – när och hur mycket man 
dricker. Det gör att man tänker 
sig för lite mer innan drickandet 
går över styr. 

Det är också bra att bli medveten 
om typiska risksituationer, som 
varierar från person till person. 
Det kan exempelvis handla om 
fester, resor utomlands eller när 
man är på landet. En annan van-
lig situation är när man kommer 
hem från jobbet och vill slappna 
av med ett glas vin eller en drink 
i soffan.

– Sedan handlar det om att ar-
rangera om sina rutiner. Kanske 
kan jag ta en promenad istället 
för att sjunka ner i soffan med 
ett glas vin. Kanske jag kan väl-

FAKTA SVEN ANDREASSON
Yrke och uppdrag: Alkoholforskare vid Karolinska institutet och 
överläkare vid beroendemottagningen Riddargatan 1 i Stockholm. 
Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. President i det internationella 
forskarnätverket INEBRIA. Ordförande i Alkoholpolitiskt forum.
Aktuell med: Stockholms läns landstings nya rekommendationer 
vid alkoholkonsumtion. 
Familj: Gift, tre vuxna barn.
Blir upprörd av: Klyftan när det gäller hälsa och levnadsvanor. De 
som tar till sig forskningens råd är i första hand medelklassen. De 
som drabbas hårdast av alkoholproblem är människor med låg 
inkomst och låg utbildning. 
Om jag vann fem miljoner på en trisslott: Skulle jag donera dessa 
för att starta en beroendeklinik i Indien, där sådana saknas trots ett 
snabbt växande alkoholproblem. 
Gör på fritiden: läser, påtar i trädgården på fritidshuset på Kinnekul-
le; vandrar med hustrun Birgitta.
Senast lästa bok: Svante Nordins biografi över Winston Churchill.

Äldre personer har 
både fysiskt och 
psykiskt sämre 
motståndskraft. 
Dessutom blir äldre 
personer lättare 
snurriga och tappar 
balansen.

Stockholms läns landsting 
anser att gränsen för riskbruk 
går vid nio vinglas per vecka.
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vännerna dör. Många är också 
mindre aktiva än när de jobba-
de. Det kan leda till en känsla av 
långtråkighet och i värsta fall till 
depressioner. 

Vid 70 års ålder och däref-
ter accentueras alkoholproble-
men för dem som utvecklat ett 
riskdrickande eller ett skadligt 
drickande, menar Sven. I den 
här åldern har många fem, sex 
olika mediciner som interagerar 
med alkoholen och förstärker 
den negativa effekten. 

– Äldre personer har både 
fysiskt och psykiskt sämre 
motståndskraft. Dessutom blir 
äldre personer lättare snurriga 
och tappar balansen. Vi behöver 
mycket mer kunskap om hur 
alkohol påverkar äldre, säger 
Sven. 

Många med alkoholproblem 
söker vård för andra sjuk-
domar. Det kan vara förhöjt 
blodsocker, övervikt eller högt 
blodtryck. Sven Andreasson 
menar att läkaren inte bör vara 
rädd att ta upp samtal om både 
livsstil och alkoholvanor med 
patienten. 

Mer än tio glas utgör risk
De senaste 10 åren har Sven An-
dreasson forskat tillsammans 
med kollegan Peter Allbeck 
om alkoholens skadliga effek-
ter och undersökt var gränsen 
går för riskdrickande. De båda 
forskarnas kom fram till att män 
inte bör dricka mer än 14 glas 
vin à 12 centiliter per vecka 
och kvinnor högst 9 (för öl och 
sprit gäller motsvarande alko-
holmängd).

Men varken Folkhälsoinsti-
tutet, som beställde rapporten, 
eller Socialstyrelsen satte ner 
foten i marken och gav några 
rekommendationer till allmän-
heten. Det har däremot Stock-
holms Läns Landsting nyligen 
gjort. I rekommendationerna 
slår landstinget fast att högst 
nio glas vin är gränsen för risk-
bruk för både kvinnor och män. 
Rekommendationen bygger på 
internationella jämförelser från 
Australien, Canada och Storbri-
tannien som Sven Andreasson 
och socialmedicinaren Peter 
Allbeck gjort under senare år. 

Naturligtvis finns situationer 

ja att dricka något annat. Många 
gånger är det bristen på akti-
viteter och tristess som triggar 
drickandet, säger Sven Andre-
asson. 

Det finns också de med själv-
insikt som väljer bort alkohol 
helt och hållet. De vet att de inte 
förmår begränsa sitt alkoholin-
tag. 

– Men det behöver inte vara 
så kategoriskt som det många 
gånger tidigare framstått inom 
vården, säger Sven Andreasson.

Alkohol ökar sjukdomsrisk
Att levern tar stryk av för myck-
et alkohol vet nog de flesta. Där-
emot alla kanske inte känner till 
att cancer, diabetes och depres-
sion också kan vara alkoholre-
laterade sjukdomar. Och till det 
kommer förhöjd olycksfalls- och 
självmordsrisk. 

Sjukdomsrisken ökar propor-
tionellt med alkoholkonsumtio-
nen. Det gör också de sociala 
problemen med misshandel, 
våld i nära relationer och olika 
typer av familjeproblem.

– Alkohol är det näst mest 
toxiska, eller giftiga ämnet, efter 
tobak. Den skadar alla celler och 
vävnader i kroppen och försvå-
rar nybildningen av dessa. Här 
är forskarsamhället helt enigt. 
Och det är aldrig helt riskfritt 

att dricka. Det är bara fråga om 
vilken risknivå som vi är bered-
da att acceptera.

Fler äldre söker hjälp
En sak som förvånar Sven An-
dreasson är att fler pensionärer 
söker sig till beroendemottag-
ningen på Riddargatan 1 än vad 
man förväntade sig 2011, året 
då man öppnade mottagningen. 
Till stora delar tror han att det 
beror på att det inte är lika stig-
matiserande att söka hjälp här 
som att söka hjälp vid en tradi-
tionell alkoholmottagning. 

Problem med alkohol är ofta 
svårt att prata om med vänner, 
familj och tidigare arbetskolle-
gor. Och det brukar inte vara 
lättare att ta upp med doktorn 
att man smygsuper. Därför be-
höver tröskeln för att söka hjälp 
vara så låg som det bara går.

– Många av dem som söker 
hit är välfungerande som ännu 
inte har utvecklat ett starkt be-
roende. De vill inte söka till en 
beroendemottagning. 

Helt klar är att äldre med al-
koholproblem har ökat markant 
under de senaste 20 åren. Risk-
bruket hos manliga pensionä-
rer är större än hos kvinnliga 
pensionärer. Men den största 
procentuella ökningen finner 
vi bland kvinnliga pensionärer. 

Det framgår av både SCB-under-
sökningen ULF – Undersökning 
om levnadsförhållanden – och 
Margda Werns undersökning, 
som kom för ett par år sedan. 
Där framgår att kvinnor med 
riskbruk har ökat från 1 pro-
cent år 1976 till hela 5 procent 
år 2016. 

– De som är födda på femtio- 
och sextiotalet växte upp då 
man kunde köpa mellanöl i bu-
tikerna, medan de som är födda 
på 30- och 40-talet är uppvuxna 
med motboken och en mer res-
triktiv hållning till alkohol, sä-
ger Sven.

Okej att dricka på vardagar
Det har också skett en attityd-
förändring till alkohol i sam-
hället. Idag är det okej att även 
dricka på vardagar och dricka 
utan att äta. Alkohol serveras i 
många olika sammanhang, till 
exempel på konstgallerier och 
på fotbolls- och hockeymatcher, 
där försäljningen av alkohol ofta 
är en förutsättning för att evene-
manget ska gå runt. I takt med 
att vi har fått det bättre kan vi 
lägga pengar på prylar, resor 
och – inte minst alkohol. 

– Det finns också negativa 
förklaringar till den ökade al-
koholkonsumtionen. Fler blir 
ensamma när partnern och 

Sommar och semester är tillfällen då det kan vara svårt att hålla igen på alkoholen. Foto: Eduardo Llanquileo
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där man inte ska dricka överhu-
vudtaget, som vid bilkörning, 
vårdnad av barn och under gra-
viditet. 

Sven Andreasson har också 
ett uppdrag att utbilda persona-
len vid vårdcentraler om de me-
toder som utvecklats inom bero-

endekliniken på Riddargatan 1. 
Han är klart hoppfull eftersom 
mottagningarna där personalen 
fått utbildning nu har lika bra 
resultat som Riddargatan 1. 

– Den här formen av hjälp bor-
de finns överallt inom vården, 
säger han. ■


Så märker du om du börjar 
bli alkoholberoende:
1. Begäret tar över och du har svårt att inte tänka på alkohol.
2. Du förlorar kontrollen. 
3. Toleransen för alkohol ökar. Du tål mer.
4. Du känner abstinens om du slutar dricka, vilket bland annat leder 
till skakningar och svettningar.
5. Drickandet tar över. Du bryr dig mindre om vad din familj och din 
arbetsgivare tycker om dina alkoholvanor.
6. Du fortsätter att dricka trots att du vet att det inte är bra för din 
hälsa, varken fysiskt eller psykiskt.

2 Boktips
Företagaren Thomas Sjövall och förre detta finansministern Kjell-
Olof Feldt har tre saker gemensamt: de har brottats med alkoholbe-
roende, de har hittat en metod för att komma ur sitt beroende och de 
har skrivit en bok om sin resa. I böckerna ger de tips på hur man kan 
gå tillväga för att kunna dricka måttligt och kontrollerat. 

Vägen ut 
av Kjell-Olof Feldt är 
utgiven på Bonnier

Två glas vin 
av Thomas Sjövall är 
utgiven på Vulkan

När drickandet tar över och du bryr dig allt mindre om vad andra tycker 
kan det vara ett tecken på ett beroende. Foto: Flickr
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insänt
Välkommen till SeniorPostens insändarsida 

Vill du skriva ett inlägg eller svara på ett tidigare inlägg 
mejlar du till: bergstrom.lars@outlook.com
Vi förbehåller oss rätten att välja ut, förkorta och redigera 
insändarna eftersom utrymmet är begränsat.

SAKNAR 
KORSORDSLÖSNINGARNA
JAG SAKNAR LÖSNINGARNA på korsorden i SeniorPosten. Jag brukar all-
tid lösa dem, men någon gång kör jag fast och då skulle jag vilja se 
lösningen i nästkommande nummer. 

Med vänlig hälsning 
Christina Engström

Svar: Att göra tidning handlar ofta om avvägningar. Vi har en kre-
ativ redaktionsgrupp med många artikelidéer. Dessutom har vi ak-
tiva tidningsläsare som skickar in bra material till redaktionen. I 
varje nummer har vi också mellan sex och åtta sidor annonser som 
delvis finansierar tidningen. Därför har vi prioriterat bort korsords-
lösningarna i tidningen. Men de finns på RPG:s hemsida, rpg.org.se. 
Klicka på fliken Om RPG och sedan SeniorPosten så hittar du dem. 

Piller ges i onödan menar insändarskribenten. Foto: Marco Verch

Äldre får mediciner i onödan
TACK YNGVE GUSTAFSSON för den fina artikeln Gamla får medicin som 
gör dem sjuka i SeniorPosten nummer 1/2018. Själv har jag arbetat 
som tandsköterska under många år och även inom äldrevården. Jag 
har upplevt att mediciner ofta ges i onödan till gamla som inte har 
möjlighet att ifrågasätta medicineringen.

Nu är jag själv där, men jag vågar fråga – och det är inte alltid 
populärt! Speciellt inte om jag framhåller en naturmedicin som har 
bevisad effekt.

Tack ännu en gång doktor Yngve Gustafsson.
B. Axebark

När blev statskyrkan 
stadskyrkan?
JAG HAR JUST fått SeniorPosten och bläddrat igenom den för 
senare studier. Men jag studsade när jag på omslaget läste 
att Paul Peter utmanade stadskyrkan! Nog var det statskyr-
kan han utmanade!

Med vänliga hälsningar 
Sven-Erik Aljered i Lerum

Svar: Vi har haft många uppmärksamma läsare som sett att 
tryckfelsnisse varit framme. Den här gången får redaktören 
ta på sig ansvaret. 

Lars Bergström, redaktör för SeniorPosten

	

Slipsar	blir	väskor	
De	här	fina	väskorna	har	Ulla	Norstedt	som	är	medlem	i	Jakobsbergskyrkan	tillverkat	av	gamla	slipsar.	
Hon	har	bland	annat	visat	dem	under	en	återbruksdag	i	kyrkan.		

Slipsar blir väskor
DE HÄR FINA väskorna har Ulla Norstedt, som är medlem i 
Jakobsbergskyrkan, tillverkat av gamla slipsar. Hon har 
bland annat visat dem under en återbruksdag i kyrkan. 
Helt rätt i tiden tycker SeniorPostens redaktion. 
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Hjärnan i fokus

Du kan tillfälligt känna att du tappar kontrollen 
när du är stressad. Du kan ha svårt att komma 
ihåg namn, adresser eller vart du är på väg.

M
o
d
ellfoto

Det kallas åldersrelaterad tillfäl-
lig minnesförlust och är ofarligt 
men störande i det dagliga livet.  
Tusentals svenskar är drabbade 
av detta normala åldersrelate-
rade symptom. 

Många söker stöd för att be-
vara hjärnans normala funktio-
ner. I Danmark och Norge har 
kosttillskottet Clear Brain blivit 
en succé och nu lanseras äntli-
gen preparatet i Sverige. 

BANBRYTANDE
New Nordic har utvecklat 
en banbrytande tablett med 
näringsämnen för hjärnans 
normala funktion. Tabletten 
innehåller substanser som bi-
drar till normal mental förmåga 
och kognitiva funktioner så-

som; minne, uppmärksamhet 
och koncentration.

KOGNITIV FUNKTION
Med hjälp av hjärnscanningar 
kan man visa aktiviteten i hjär-
nan. Röda hjärnvågor tyder på 

aktivitet  i motsats till de mer 
”inaktiva” blåa hjärnvågor. 

I mätningar ses enkelt ut-
tryckt hjärnans minnes- och 
koncentrationsfunktioner.

Detta kallas med ett samlat 

uttryck kognitiva funktioner. 
Där ingår såväl tänkandet som 
uppmärksamhet och minne.

VALNÖT
Innehåller Clear Brain extrakt 
från valnöt, granatäpple, tall-
bark och peppar samt vitami-
ner och mineraler. Vitamin B6 
och B12 bidrar till nervsyste-
mets normala funktion, till att 
minska trötthet och utmattning 
samt till normala psykologiska 
funktioner. Pantotensyra bidrar 
till normal mental prestations-
förmåga och jod bidrar till nor-
mal kognitiv funktion. 

Clear Brain säljs i hälso 
butiker, utvalda apotek och 
via www.newnordic.se

För mer information ring 
New Nordics kundtjänst:  
04023 95 20

Jag kände 
mig vimsig!
Ruth är en positiv och aktiv 
dam som njuter av livet som 
pensionär. 
    –Jag har alltid varit 
fokuserad och klar i huvu-
det men för några månader 
sedan kände jag mig ibland 
vimsig och glömsk.

–Jag kunde i vardagen glömma 
både det ena och det andra vilket 
var irriterande. Ofta kom jag inte 
ihåg var jag lagt saker eller vad 
det jag var på väg att hämta i ett 
annat rum… Jag är så nöjd nu 
sedan jag börjat ta två små Clear 
Brain tabletter varje dag, berättar 
Ruth.

Aktiv och klar i huvudet
Det är viktigt för Ruth att hålla sig 
fräsch och klar i huvudet så att 
hon kan njuta av tillvaron och um-
gås med mina barn och barnbarn. 
    –Jag vill kunna ta hand om mitt 
hus och min trädgård och kunna 
spela kort med mina grannar. 
Och jag vill gärna kunna klara av 
lite vardaglig stress utan att jag 
känner mig förvirrad och utmat-
tad. Jag ska inte sitta och somna 
i soffan utan vara ute och umgås 
med nära och kära, avslutar Ruth 
entusiastiskt. 

NewNordic_ClairBrainRuth_Seniorposten_nr3-2018.indd   1 2018-05-21   14:40
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En av sex äldre har 
utsatts för brott

Halla dar

MONIKA 
SELLGREN KARLSSON

Hallå där Monika Sellgren Karls-
son, utredare på Brottsförebyg-
gande rådet, BRÅ… En av sex 
– eller 17 procent av de äldre 
– uppger att de blivit utsatta för 
brott. Är det mycket eller lite?
– Ja det stämmer att ungefär en 
av sex äldre i Brås Nationella 
trygghetsundersökning, NTU, 
uppgett att de blivit utsatta för 
något brott under 2016. Men 
jämfört med åldersgruppen 
16–65 år så är det bara hälften 
så många. Faktum är att utsatt-
heten för brott minskar med sti-
gande ålder. Och i siffran en av 
sex utsatta ingår också ”mindre 
brott”, som exempelvis cykel-
stölder och inbrott i bilar. 

Hur är utsattheten för brott för 
män jämfört med kvinnor?
– Äldre män utsätts för brott 
något mer än äldre kvinnor. I 
yngre åldrar är det tvärtom, 
vilket beror på kvinnors högre 
utsatthet för sexualbrott. Men 
när kvinnor blir äldre minskar 
denna utsatthet. Överlag kan 
man säga att det som förändras 
i brottsstrukturen för både män 
och kvinnor är att de utsätts för 
färre våldsbrott, vilket kan bero 
på att de inte rör sig lika mycket 
i riskmiljöer som yngre kvinnor 
och män. 

Vilka är de vanligaste 
brotten mot äldre?
– Om vi räknar bort cykelstöl-
der, inbrott i bilar och liknande 
brott – som alla åldersgrupper 
drabbas av – så finns det vissa 
brott som är typiskt mot just 
äldre. Ett stort problem är till 
exempel en typ av seriebrotts-
lighet. Det handlar om ligor som 
åker land och rike runt och be-
går fickstölder mot äldre som hör 
och ser dåligt. Ett vanligt knep 
är att ta upp en karta och fråga 
efter vägen. När den äldre börjar 
förklara vägen passar en kum-
pan på att stjäla väskan. Ofta 
sker det i livsmedelsbutiker. De 
här brottslingarna är väldigt ak-
tiva och förflyttar sig snabbt från 
en plats till en annan.

Finns det fler typis-
ka brott mot äldre?
– Ja, ett annat trick är att ringa 
upp en äldre person och fråga 
om han eller hon hör vem det är. 
Den äldre kan då uppge något 
av barnbarnens namn och då är 
den som ringer inte sen att haka 
på. ”Barnbarnet”, alltså bedra-
garen, säger exempelvis att hen 
behöver låna pengar tillfälligt 
till en ny bil – och skickar en 
kompis att hämta pengarna. 

Sedan finns det de som utger 
sig för att komma från hem-
tjänsten eller fastighetsägaren. 
Medan de pratar med den äldre 
passar en kumpan att smita in 
och stjäla pengar och smycken. 
Man kan inte säga att det här 
är vanligt förekommande brott, 
men det är brott som specifikt 
inriktar sig på godtrogna äldre. 

Vilka är de vanligaste 
brotten mot äldre?
– Av alla brott mot enskild per-
son är utsatthet för trakasserier, 
hot och bedrägerier vanligast. 
Våldsbrott, sexualbrott och rån 
ligger på väldigt låga nivåer hos 
äldre. När det gäller misshandel 
och våld så kan det till exempel 
handla om män som även tidiga-
re varit våldsamma mot sin part-
ner. Det händer också att kvin-
nor som vårdar mannen brukar 
våld mot sina män. Även barn 

och barnbarn kan utöva våld 
mot äldre. Men då har vi sett 
att det ofta finns missbrukspro-
blem eller psykiska problem hos 
barnen eller barnbarnen med i 
bilden.

Det finns en schablonbild att 
äldre oroar sig mycket för 
brott. Stämmer den bilden?
– Generellt är det inte så stor 
skillnad på känslan av otrygghet 
bland äldre jämfört med yngre. 
Äldre män är något mer otryg-
ga än yngre män, medan yngre 
kvinnor är lite mer otrygga än 
äldre kvinnor. Den stora skillna-
den ligger snarare i att de yngre 
inte låter otryggheten hindra 
dem från att gå ut på kvällen. 
Däremot hindrar oron var femte 
äldre kvinna att gå ut på kväll-
en, vilket kan betraktas som ett 
stort otrygghetsproblem.

Vad vill du säga till äldre 
personer som oroar sig 
för att bli brottsoffer?
– Statistiken visar att risken för 
att bli utsatt för brott minskar 
med åldern. Så det är viktigt 
att minnas att ingen ska behöva 
känna sig orolig för brott. Där-
emot är det viktigt att ha kun-
skap om vilken typ av brott som 
äldre kan drabbas av. 

Ni har tagit fram förslag på 
åtgärder för att minska antalet 
brott mot äldre, berätta…
–  Ja, vi tycker bland annat att 
det är dags att överväga an-
mälningsskyldighet om man 
upptäcker våld i hemmet hos 
en äldre person. Vi tycker ock-
så att det kan behöva lagstiftas 
om kontroller i straffregistret av 
dem som söker jobb inom äldre-
omsorgen. Även utbildning är 
viktigt – för äldre om hur man 
kan skydda sig, och för vård-
personal hur man kan upptäcka 
misshandel. 

Norge, England, Australien 
och USA har stödlinjer dit äldre 
som har blivit utsatta för brott 
kan ringa. Är det något att 
ta efter?
– Absolut, här har brottsutsatta 
möjlighet att prata med utbilda-
de socionomer och samtalsstöd-

Rapporten Brott mot äldre bygger 
and annat på 1 700 polisanmäl-
ningar och 18 djupintervjuer med 
äldre brottsoffer. 

Monika Sellgren Karlsson är utredare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Hon säger att de ideella organisa-
tionerna har en viktig uppgift att öka tryggheten hos äldre. Foto: BRÅ
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Som läsare av Seniorposten får du detta utvalda läsarerbjudande. 
Uppge reskoden SENIORPOSTEN vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.BILSEMESTER

Beställ nu på www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84 Vardagar kl. 9-17
Weekend & helgdagar 10-14 ®

Teknisk arrangör:
Avbeställningsskydd kan tillköpas. Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt. Barnrabatt vid 2 vuxna.

Sommar i Småland
5 dagar på 3-stjärnigt hotell i Vrigstad vid Sävsjö

Pris per person i dubbelrum

 2.049:-
Pris utan reskod 

2.349:-

Best Western Hotell Vrigstad Värdshus HHH

En sommarsemester mitt i Smålands vackra naturidyll är en 
ren klassiker – här finns allt som man förknippar med den 
svenska sommaren: Röda hus med vita knutar, glittrande 
skogsjöar som solens strålar har värmt upp (det är bara 
att hoppa i), ängar där sommarblommor vänder sina små 
ansikten mot solen och röda smultron som bara väntar 
på att träs upp på ett timotejstrå – precis den idyll som 
vår folkkära Astrid Lindgren så väl beskrev i sina böcker 
om Emil och Barnen i Bullerbyn. Här bor du på ett famil-
jevänligt värdshus med uppvärmd utomhuspool, i den 
lilla byn Vrigstad, där du kan se fram emot några härliga 
sommardagar. Avkoppling som du kan varva med utflykter 
till t.ex. Vilda Västern-nöjesparken High Chaparral (59 km), 
Astrid Lindgrens värld i Vimmerby (108 km), Möbelriket 
(t.ex. Lammhult: 25 km) och Glasriket (t.ex. Kosta: 100 
km). Du bor också på en plats där det finns mängder av 
aktivitetsmöjligheter under sommaren, här kan man bl.a. 
cykla, vandra, bada eller fiska i någon av alla de otaliga 
sjöarna, rida på islandshäst och hyra kanot. Det finns också 
många sevärdheter, besök t.ex. Sävsjö (13,5 km).

Ankomst
Valfri 11/6-12/8 2018.

Enkelrum  3.449:-

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.

• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag på 
 Bulls Stekhouse
• Välkomstdrink

Kom ihåg reskoden: SENIORPOSTEN

jare. De får bland annat hjälp 
med att kunna ställa frågor om 
det praktiska som följer på ett 
brott. Många äldre tycker att 
den administrativa processen 
efter ett brott är svår och tung. 
Det kan vara komplicerat att po-
lisanmäla och fylla i försäkrings-
bolagets papper. Det kan även 
vara svårt att förstå vad som sker 
i en rättegång.

Har du något medskick till 
pensionärsorganisationerna?
– Ja, i rapporten tar vi upp de 
ideella organisationernas och 
civilsamhällets roll. Ni har en 
stor uppgift i att bryta äldres 
isolering tillsammans med kom-
munerna. Ju fler som engagerar 
sig desto lättare är det att upp-
täcka missförhållanden och öka 
tryggheten bland äldre. ■

Så här gick 
forskarna tillväga
MONIKA SELLGREN KARLSSON och Klara Hradilova-Sellin – 
båda utredare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ – släpp-
te rapporten Brott mot äldre – om utsatthet och otrygghet 
i april i år. 

Resultaten bygger på tre källor:
❚ Den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Under-
sökningen görs varje år runt om i landet och hade för 
första gången med personer ända upp till 84 år. 

❚ 1 700 polisanmälningar som rörde personer över 65 år. 
Anmälningarna var fördelade över hela landet.

❚ Djupintervjuer av 18 brottsutsatta äldre för att ta reda 
på konsekvenserna för äldre som utsätts för brott.  

Studien har gett svar på omfattningen av brott mot äldre, 
vilka typer av brott det handlar om och graden av oro hos 
äldre att bli utsatta för brott. En rad åtgärdsförslag har 
också tagits fram. De har lämnats till regeringen.

Många äldre känner sig otrygga för att gå ut på kvällen. 
Foto: Sigfrid Lundberg
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Skåne-Blekinge 
Småland-Öland 

Västkusten 
Västgöta-Dal 

Örebro-Värmland 
Södermanland-Östergötland 

Stockholm-Gotland 
Norra Svealand 
Södra Norrland 

Västerbotten 
Norrbotten

VÅRA
DISTRIKT

Ur askan växer det nya livet
I juli 2014 ödelades ett två mil långt och sju kilometer brett skogsparti i Väst-
manland i en av landets största skogsbränder någonsin. Fyra år senare reste 
ett antal deltagare i Ansgar Senior från Västerås dit. De häpnades av det nya 
spirande livet som växte fram ur askan.

DET HADE VARIT osedvanligt hett i 
vårt land de sista veckorna i juli 
2014. Människorna flämtade 
vid badstränderna av värmen. 
I trakterna kring Seglingsberg 
och Västerfärnebo i Västman-
land blåste en vind så het som 
vore det i tropikerna. Mitt i den 
stora skogen arbetade ett par 

tid i vårt land. Flera dagar stod 
räddningstjänsten maktlös. El-
den gick inte att stoppa. Vinden 
tilltog. Elden hoppade från träd-
topp till trädtopp över vatten-
drag och sjöar. Människor och 
djur evakuerades från traktens 
byar. Hur långt skulle elden 
sprida sig? Röken syntes och 
kändes många mil över landet, 
ända bort till Åland och Röros i 
Norge. Media rapporterade tim-
me för timme om det som redan 
var en katastrof. Sverige höll 
andan. 

Som 27 000 fotbollsplaner
Med vattenbombning, rädd-
ningstjänst och frivilliga 
släcktes elden efter några 
veckor. Markbranden tog 
månader att bekämpa. Brand-
området var ofattbart stort, 
13 800 hektar, 2 mil långt och 
7 kilometer brett. Stort som 
27 000 fotbollsplaner.

Onsdagen den 16 maj 2018, fyra 
år senare, reste deltagare i Ansgar 
Senior, Västerås, till skådeplat-
sen för denna brand. Från sina 
bekväma platser i bussen kunde 
man se sotsvarta furor över stora 
sträckor, totalt renbrända stenar, 
rotvältor som skulpturer, där 
rötterna sträckte sina förtvivla-
de fingrar mot skyn – som för att 
få hjälp någonstans ifrån.

Men – mellan de svarta tal-
larna och granarna skapas nytt 
liv. Återväxten har redan börjat. 
Skapelse pågår. Redan året efter 
branden började undret. Arter 
av örter och mossor som legat 
gömda i marken uppenbarade 
sig. Brandnäva och svedjenäva, 
som faktiskt behöver en skogs-
brand för att växa, visade sig. 
Brännmossa och enbjörnsmossa 
ligger nu inbjudande som mju-
ka kuddar överallt. Fåglar, be-
roende av barkborrar och märg-
borrar, kom flygande. Av den 

TEXT BERIT LUNDH FOTO BERTIL JACOBSSON

Elsa Anderssons konditori räddades genom en gemensam insamling.

karlar med skogsmarksbered-
ning. De satt i sin väldiga ma-
skin och svettades i den extrema 
hettan. Kanske var det en gnista 
från maskinen som hamnade i 
det torra buskaget och tände 
elden. 

Detta är upptakten till den 
största skogsbranden i modern 

Rotvältor och brända hällar mötte gruppen från Ansgar Senior.
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ÖREBRO-VÄRMLANDS LÄN

RPG:s Gemenskapsdag
på Hjälmargården, Läppe
torsdagen den 23 augusti

Lisbeth och Theodoros Demetriades
”Från Thessaloniki till Nyköping”

Sång och musik med
”Misterbandet” från Götene

Förmiddagskaffe från kl.9.45

Kostnad  200 kr med lunch och två gånger kaffe

Anmälan senast måndag 20 augusti till  
Ingrid Ström, tel. 019-32 14 04  eller 

ingridstrom37@gmail.com

Anmäl om speciell kost önskas.

RPG-DISTRIKTET Sörmland-Öster-
götland hade sitt årsmöte i Hjor-
tensbergskyrkan i Nyköping i 
mars. Under året kommer det att 
bli storsamling på Hjälmargår-
den, samlingar för ombud där 
man diskuterar aktuella frågor 
och dialogträffar med repre-
sentanter från Riksförbundet. 
Vidare kommer det arrangeras 
studiesamlingar kring material-
et Uppdraget – att leda, utveckla 
och fördjupa. 

I slutet av mötet uppstod ljuv 
musik när pianisten Tony Lars-
son med team tog över scenen. 
Tillsammans med klarinettisten 
Hans Nilsson och sångarparet 
Gun-Britt och Håkan Boberg 
framfördes flera kända och om-
tyckta melodier och sånger. ■

Vera Olofsson

mycket ovanliga tretåiga hack-
spetten har 19 par observerats. 
Hökugglor kom från Sibirien för 
att smörja kråset. Det snabbväx-
ande asp- och björkslyet, sälgen 
och viden producerar attrakti-
va knoppar till föda åt knopp-
ätande fåglar. De förr så fåtaliga 
orrarna har nu etablerat sig på 
28 spelplatser. För området nya 
svamparter har forskare också 
upptäckt, till exempel den gifti-
ga eldskålen. 

De hänförda seniorerna fick 
veta av naturguiden Sören Lars-
son att den västmanländska furu-
skogen där, kommer att framstå 
i en helt annan dräkt. Adjö tall 
och gran, välkommen lövskog. 
Adjö korsnäbb, svartmes och 
kungsfågel, välkommen sångare 
av alla slag.

Känt konditori räddades 
Inte långt från denna plats for 
gruppen sedan till Elsa Anders-

sons konditori i Norberg. Den 
medeltida bruksorten är känd 
långt utöver sockengränsen. 
Säg bara ”Frida Hansdotter”, 
eller, ”Engelbrektsloppet”, eller 
stor flyktingmottagning. Men 
också en plats med branddra-
matik. Året efter skogsbranden, 
natten till 1 augusti 2015 tände 
någon med berått mod på den 
gamla byggnaden. Som total-
förstördes. Hela trakten sörjde. 
”Elsas” var ett begrepp i Väst-
manland, ett kärt utflyktsmål. 
Månaderna gick, hur skulle det 
bli? Kommunen, försäkringsbo-
laget, Norbergsborna diskutera-
de. Så beslutade man sig, slog sig 
samman, listor gick runt, man 
skänkte pengar, man gick in för 
att Elsas skulle uppstå som Fågel 
Fenix ur elden. Det gick! Efter 
två år kunde nu Ansgarsenio-
rerna denna dag få sitt förmid-
dagskaffe i en byggnad nästan 
på pricken lik den nedbrunna. ■

Mötet hölls i Hjortenbergskyrkan. 
Foto: RPG Sörmland-Östergötland

Sörmland-Öster-
götland satsar 
på studier

ETT 80-TAL RPG:are från Västgö-
ta-Dals distrikt samlades till vår-
fest på Flämslätts stiftsgård mel-
lan Skara och Skövde i början 
av maj. Våren hade dröjt länge, 
men längs vägarna började björ-
karna så sakta spira i skirt grönt.

Programmet inleddes av kyr-
kosångaren och mjölkbonden 
Stefan Gustavsson från Marie-
stad med Beethovens högstämda 
lovsång ”Guds lov i naturen”.  

Sedan intog den välkände 
radioreportern Claes Astin, nu 
drygt 80 år, scenen. Med in-
levelse och humor berättade 
han om fängslande människor 
som han mött och intervjuat 
under sin journalistbana. Allt 
skildrat med kärlek och respekt 

för den kulturgärning som det 
strävsamma folket i Västgö-
ta-bygderna bidragit med, och 
som Claes Astin funnit som sin 
uppgift att dokumentera för ef-
tervärlden. Claes följer en tradi-
tion från den tidigare legenda-
riske folklivsforskaren Sixten 
Bengtsson, kanske mer känd 
som Västgöta-Bengtsson.

När deltagarna på eftermid-
dagen styrde hemåt hade plöts-
ligt hela naturen slagit ut i en 
allt grönare färgton – och sen 
kom ju sommaren direkt i full 
kraft. Så Claes hade verkligen 
valt en passande rubrik; Som-
martröskel!

Text och foto: Daniel Höglund

Ett 80-tal medlemmar från RPG Västgöta-Dal höll vårfest i Flämslätts 
stiftsgård.

FEST I VÄSTGÖTABYGD

I SMÅLAND-ÖLANDS DISTRIKT 
är just nu sommarresorna 
aktuella: 
11–12 JUNI
resa mot hemligt mål

17–20 JULI
Västra Skåne med Danmark, 
Ven och Bjärehalvön

30 JULI – 2 AUGUSTI
Skagen

Läs mer på distriktets hemsida: 
www.rpg-smaland-oland.se

Här kan du annonsera om verk-
samheter inom ditt distrikt. 
Skriv kort så att alla har möjlig-
het att få plats. Hänvisa gärna 
till hemsidan. Mejla till
bergstrom.lars@outlook.com

KALEN
DARIUM

Foto: Erik Forsberg
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Äldre behöver mer näring
– Det är större risk att äldre svälter än blir överviktiga.
Det hävdar med bestämdhet Gunnel Stuhr Olsson som är Head of Special food på 
Findus. Hon har under många år arbetat med mat för dem som har svårt att tugga och 
svälja eller har dålig aptit.

SENIORPOSTEN FÅR TAG på Gun-
nel när hon susar genom det 
småländska landskapet som en 
apostel för mat som är god och 
som alla kan äta. 2016 fick hon 
Årets Werner som delas ut av 
tidningen Restaurangvärlden 
för hennes arbete på området 
att öka den gastronomiska upp-
levelsen för personer med tugg- 
och sväljsvårigheter. 

– När vi blir äldre drabbas 
vi av sämre syn och hörsel. Vi 

kan även drabbas av tugg- och 
sväljsvårigheter (dysfagi). Dess-
utom kan den som drabbas av 
demens helt enkelt glömma bort 
funktionen att tugga och svälja. 
När personer som drabbas av 
stroke, vilket oftast är äldre, så 
kan bieffekten bli svårigheter 
att tugga och svälja. Det som 
vi ser på utsidan vid en stroke 
händer också på insidan. Likaså 
personer som drabbas av neuro-
logiska sjukdomar som Parkin-

son, ALS och MS kan få svårig-
heter att hantera maten. 

Lätt att sätta i halsen
Vid tugg- och sväljsvårigheter 
är det  lätt att sätta i halsen och 
man kan få hostattacker, förkla-
rar Gunnel. Det gäller att anpas-
sa matens konsistens så att den 
är lätt att både tugga och svälja. 

– Det talas mycket om glu-
tenintolerans, det drabbar cir-
ka två procent i Sverige, men 

åtta procent lider av tugg- och 
sväljproblem. Många skäms för 
sina problem och lider i det tys-
ta. 

– Äldre har också ett ökat be-
hov av protein och D-vitamin. 
När man blir äldre tappar man 
lätt i vikt, framför allt muskel-
massa och därför behöver man 
extra protein. Som yngre männ-
iska behöver du 0,8 gram prote-
in per kilo kroppsvikt. Om du 
väger 60 kilo blir det 48 gram 
protein per dag. När man blir 
äldre tillbakabildas muskelmas-
san. Därför behöver du 1,2–1,5 
gram protein per kilo kropps-
vikt. Om du väger 60 kilo bety-
der det att du behöver 60 till 90 
gram. Alltså betydligt mer.

Ett problem som Gunnel pe-
kar på är färdiglagade portioner. 
Äldre köper en vanlig portion, 
men orkar i regel inte äta upp 
hela. Då sparar de resten till da-
gen efter, men eftersom portio-
nen är näringsberäknad efter att 
man äter hela rätten så får den 
äldre i sig för lite näring.

– Om man har svårt att äta el-
ler tappat aptiten måste man se 
till att de små portionerna som 
man trots allt äter är närings-
berikade och goda. Det finns 
färdiga portioner på 285 gram, 
som innehåller extra protein 
och dessutom en liten efterrätt, 
vilket betyder att man får i sig 
extra kalorier och proteiner.

En annan viktig fråga som 
Gunnel brinner för är D-vitamin.

– Unga behöver 10 mikrogram 
D-vitamin per dag. Äldre behö-
ver dubbelt så mycket, det vill 
säga 20 mikrogram per dag, för 
att inte drabbas av benskörhet. 
D-vitaminet hjälper till att lagra 
kalk i skelettet.

TEXT EWA SUNDKVIST

– Äldre har ett ökat behov av protein och D-vitamin, men äter oftast för små portioner och får därför i sig för 
lite näring, säger Gunnel Stuhr Olsson. Foto: Studio Rege, Helsingborg
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Livskvalité och matglädje för seniorer 
– det här bör du tänka på:
SMÅ PORTIONER
med mycket kalorier (energi) och rätt konsistens

MER PROTEIN
bidrar till att bevara muskelmassa

ÄTA OFTA
frukost, lunch och middag samt 3–4 mellanmål

(Från Projekt Aktivt åldrande, www.sp.se)

Men salt ska man väl inte äta, 
bland annat för att inte höja 
blodtrycket?

– Hjärt- och kärlsjukdomar 
beror inte på vad du äter nu, 
utan vad du har ätit tidigare i 
livet och vilken livsstil du haft. 
Jag tycker man ska använda 
kryddor så att maten smakar 
gott. Smaklökarna försämras 
redan vid 40-årsåldern, säger 
Gunnel.

Det är större risk att äldre 
svälter än blir överviktiga. När 
äldre inte får i sig tillräckligt 
med näring försämras deras 
allmänna hälsotillstånd, vilket 
orsakar både fler sjukdomar och 
kraftigt minskad livskvalitet, 
menar Gunnel. 

Mer information 
om småportioner: 
www.specialfood.se ■ Matens konsistens behöver anpassas för dem som har tugg- och sväljsvårigheter. Foto: Findus

Träning och protein i maten bidrar 
till att bevara muskelmassan. 
Foto: Findus

Bli bättre på språk och träffa nya vänner - gå en 40 + kurs! 
Mycket tid läggs på att VÅGA prata. Kanske var det ett tag sen du använde språket - fräscha upp dina 
kunskaper! 
Språk: Engelska, Spanska, Franska
Datum: 1-12 oktober, med möjlighet till påbyggnad på någon av våra skolor utomlands 22/10 - 2/11.  
Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri. 5 320:- för boende i hotellstandard inkl. helpension.
Plats: Braheskolan, Visingsö folkhögskola

www.braheskolan.se  
0390-56610



32 SeniorPosten nr 3-2018

Äktenskapet som hållit 
backe upp och backe ner
Anna-Karin och Leif var det första paret som gifte sig på Vätternrundan. Den vackraste rundan 
av dem alla enligt dem själva. 33 år senare gjorde nästa par om bravaden. Deras egen dotter och 
hennes fästman. 
– Vårt äktenskap har hållit backe upp och backe ner, säger Anna-Karin Bylin, idag 77 år.

ANNA-KARIN OCH LEIF Bylin an-
lände till glasbruket söder om 
Gränna efter elva timmar på cy-
kel under Vätternrundan 1969. 
Två kilometer längre fram låg 
Gyllene Uttern där Anna-Karin 
och Leif skulle gifta sig. Gäster-
na, pressen och Sveriges Televi-
sion väntade.

– Vi kom lite för tidigt. Led-
ningen för Vätternrundan hade 
bestämt exakt vilket klockslag 
vi skulle anlända, så vi hoppade 
av vid glasbruket och pustade. 
Skönt för oss, men pressen und-
rade hur vi kunde se så oberörda 
ut, säger Leif, 72 år. 

Anna-Karin och Leif fick syn 
på varandra första gången vå-
ren 1968. De arbetade på varsin 
bank i Motala men åt lunch på 
samma restaurang. 

– Jag såg henne i matkön för-
sta gången. Hon var snygg och 
jag funderade på om hon hade 
någon kille, säger Leif.

Hans stora passion i livet vid 
den här tiden var dock inte da-
mer utan sport. Handboll, ten-
nis och cykling. Även Anna-Ka-
rin var sportintresserad men 
nöjde sig med att titta på.

– Min sport var att gå ut och 
dansa, något som ger bra kondi-
tion.

Lite obekant lopp
Två år tidigare hade Vättern-
rundan dragit igång. Ett då litet 
obekant lopp för de flesta.

– Jag semestrade på Västkus-

ten och läste om det först dagen 
efter. Det grämde mig lite och 
jag bestämde mig att cykla året 
efter, säger Leif.

Leif och en kompis började 
träna inför sin första runda med 
att cykla Boren runt. 

– Jag på farsans oväxlade cy-
kel och kompisen på en treväx-
lad hoj. 

I Motala igen kom Leif att 
träffa Anna-Karin i matkön på 
lunchrestaurangen.

– Jag pratade med en väninna 
om jag skulle våga mig på att 
cykla Vätternrundan 1968. Då 
kom Leif och sa lite retsamt:

”Ska du cykla Vätternrun-
dan!?” 

Spydigheten till trots så var 
det då det sa klick. Anna-Karin 
och Leif började träna ihop. 

– Leif och jag hade anmält 
oss på olika tider så vi kunde 
inte starta ihop. Jag hängde på 
en annan kille, men han körde 

för sakta så i Hjo drog jag ifrån 
honom. 

Först 1969 fick Anna-Karin 
hänga på Leif, i dubbel bemär-
kelse. Under våren flög de till 
Kanarieöarna och förlovade sig. 
Åter hemma blev de kontaktade 
av Vätternrundans ledning. 

Bröllop under loppet
– De ville uppmärksamma run-
dan med att låta ett par gifta sig 
under loppet. 

TEXT KARL-GUSTAF MATTSSON

Anna-Karin och Leif Bylin är fortfarande aktiva cyklister. Förra året cyklade Leif Vätternrundan för femtionde 
gången. Foto: Lasse Hejdenberg
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Populärt bland pensionärer
Vätternrundan lockar många pensionärer. I år var 512 män 
mellan 66–70 år och 310 män från 71 år och uppåt anmälda 
till Vätternrundan. 32 kvinnor mellan 66–70 år och 18 kvinnor 
från 71 år och uppåt var också anmälda. Förra året startade 
sammanlagt 19 487 cyklister.

Vätternrundan är 30 mil lång och gick av stapeln den 15–16 
juni. Start och mål är i Motala.  Vätternrundan är ett av fyra 
lopp i den Svenska klassikern. De andra är Vasaloppet, Lidin-
göloppet och Vansbrosimmet. Fo
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De nyförlovade bjöds in till 
flott restaurang. Och med löfte 
om gratis bröllopsmiddag för 
20 personer, två nya treväxla-
de cyklar samt bröllopsresa till 
Ibiza var det inte så svårt att be-
stämma sig. 

– Vi startade mitt i natten 

mot Askersund. Då gick loppet 
i motsatt riktning. En betydligt 
jobbigare tur med långa sega 
backar upp från Jönköping. 
Men det gick bra, som alltid tack 
vare många påhejande åskådare, 
säger Leif.

Väl på plats vid Gyllene Ut-

tern gick filmkamerorna igång 
och brudparet följdes varje me-
ter in till kapellet av SVT. 

– Prästen höll ett vigseltal där 
han beskrev äktenskapet som en 
cykelresa genom livet. Att det 
ibland gick upp och ibland ner, 
säger Anna-Karin.
Bröllopsmiddagen på hotellet 
fick dock vänta, åtta mil åter-
stod till målet. Efter vigseln 
trampade de nygifta iväg till 
Motala där de möttes av en stor 
folksamling, orkester och hög-
tidstal från stadsfullmäktige.

Cykelbröllop för dottern
Med tiden fick Anna-Karin och 
Leif två barn, sonen Anders och 
dottern Ann-Sofie. Båda kom 
tidigt att följa med mamma och 
pappa på nya Vätternrundor. 

Dottern, som cyklade Vät-
ternrundan första gången 1994, 
flyttade till USA, blev barten-

der och bosatte sig utanför San 
Fransisco. En dag serverade hon 
en kund som heter Eric. 

– Han kom tillbaka och läm-
nade inte baren förrän han fått 
en träff med Ann-Sofie.

Sommaren 2002 gifte de sig på 
Gyllene Uttern. Men inte förrän 
de först hade cyklat Vätternrun-
dan. Ett bröllop som naturligt-
vis också blev uppmärksammat. 

Cyklat 50 gånger
I år har Leif cyklat för femtionde 
gången. En sväng som kommer 
att inlemma honom i den celebra 
skaran av fyra personer som kla-
rat den så många gånger.

Anna-Karin slutade cykla för 
några år sedan.

– Det fick räcka med 30 lopp. 
Jag håller igång på andra vis, 
styrketränar, jobbar i trädgår-
den och supportar Leif, avslutar 
Anna-Karin. ■

1969 ville Vätternrundans 
ledning uppmärksamma loppet 
med att låta ett par gifta sig 
under loppet. Tävlingsledningen 
bjöd Anna-Karin och Leif Bylin 
på bröllopsmiddag med tjugo 
gäster på en flott restaurang. 
Foto: Motala Tidning
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Skriv ditt livs berättelse
– Alla har något att berätta. Att sätta sig i lugn och ro och skriva ned sin berättelse kan vara 
väldigt läkande. Och det blir allt mer populärt att skriva om sitt liv – många blir inspirerade när 
de ser att andra har gjort det.

Det säger Inger Lundin som sedan några år tillbaka arrangerar skrivarkurser.

SOLEN LYSER IN i ett stort luftigt 
kontorslandskap. Huset inte 
bara heter Creative House utan 
där huserar också människor 
med olika kreativa jobb som 
skrivande och fotografering. 
Mitt i detta finns Inger Lun-
din som bland annat lär ut hur 
man kan skriva sitt livs historia.
Bland kursdeltagarna finns både 
de som vill skriva en roman eller 
biografi och de som vill berätta 
om sina erfarenheter.

Ingers klingande dalmål av-
slöjar hennes ursprung, även 
om hon flyttade från Mora som 
19-åring. Anledningen den 
gången liksom andra flyttar i 
livet har haft med skrivandet 
att göra.

– Jag hade nog redan som ton-
åring tankar på att jag ville bli 
journalist. Men tyckte att det 
var så mycket ljug i journalisti-
ken. Jag blev kristen som tonår-
ing och några i den lilla Bonäs-
församlingen prenumererade 
på Örebromissionens tidning 
Missionsbaneret åt mig. Där såg 
jag en annons om att tidningen 
behövde en person som kunde 
göra lite av ”alla på en redaktion 
förekommande uppgifter”.

Kanske Inger tänkte att på en 
samfundstidning borde det inte 
vara ljug utan sanningen man 
skrev om. Inger fick tjänsten 
och som 19-åring flyttade hon 
till Örebro. 

Började som journalist
Det var så pass intressant att 
Inger insåg att hon ville ägna 
sig åt journalistik och började 
på Journalistutbildningen i Gö-
teborg. Efter utbildningen blev 
det lite olika tidningar, och ett 

långtidsvikariat på Radio Dalar-
na. Under tiden hade hon gift sig 
med Christer som läst medicin.

– Vi fick två barn och 1993 
flyttade vi till Örebro. Christer 
behövde ett år på ett större sjuk-
hus och jag var tillbaka en kort 
tid på Missionsbaneret.

Det skulle bara bli ett år i Öre-
bro, men de är fortfarande kvar. 
För skrivandet förde Inger till 
bokförlaget Libris. Det blev 21 
år på Libris och hon slutade som 
förlagschef och VD. 2015 sa hon 
tack och adjö för att starta ett 
eget företag.

– När jag slutade hade jag bara 
en vag bild av vad jag ville göra 
och vilka jobb jag kunde få. Men 
så fick jag ett telefonsamtal från 
den eminente Birger Thuresson, 
säger Inger med ett stort leende. 
Han hade haft skrivarkurser på 
konferensanläggningen Gull-
brannagården på Västkusten, 
men var förhindrad denna som-
mar och frågade om jag hade lust 

att leda kursen. Utan längre ef-
tertanke svarade jag ja.

Inger satte igång med sina för-
beredelser och även om hon var 
ganska trött efter den första kur-
sen så gav det blodad tand. Efter 
hand har arbetet utvecklats och 
det har blivit fler och fler livsbe-
rättelsekurser. Det stora intresset 
tyder på att det finns ett stort be-
hov av att få skriva ned sitt liv.

– Ja, det är inte bara seniorer 
på mina kurser utan från 40 år 
och uppåt, mest kvinnor. Några 
har varit med om svåra och tuffa 
upplevelser som de kanske be-
höver bearbeta eller berätta om. 
Eller bara dela med sig av för att 
någon annan kanske kan känna 
igen sig och få tröst och insik-
ter. En del vill berätta om sitt liv 
för sina barnbarn, för det är så 
mycket som de inte vet. 

Att sätta sig ned och skriva 
om sina upplevelser och kanske 
läsa upp det för sina kurskam-
rater väcker många minnen och 

känslor. Kanske de till och med 
börjar skriva om saker de fak-
tiskt inte hade tänkt skriva om. 
Det ställer krav på kursledaren 
att navigera i kursen när det blir 
mycket känslor.

– Jag brukar säga att det är 
terapeutiskt att skriva, men 
kursen är inte terapi. Men det är 
fascinerande att se hur läkande 
det kan vara att få skriva ned 
något och sedan få läsa upp det. 
Det blir ett bekräftande i både 
skrivandet och upplevelsen. 

Får syn på sig själva
Ibland gör Inger skrivövningar 
där deltagarna först har berättat 
i jag-form. Nästa gång skriver de 
samma berättelse, men utifrån i 
tredje person, som om det vore 
någon annan. Plötsligt kan de få 
syn på sig själva och kanske bli 
lite snällare mot sig själva. 

Stoppar inte in i fack
Vilka är det då som kommer och 
kan vem som helst lära sig att 
skriva?

– När vi möts har vi inga stora 
presentationer för att inte stoppa 
in varandra i fack. Så jag tror att 
det är väldigt olika människor 
på kurserna. Alla som skapligt 
behärskar det svenska språket 
och har viljan att berätta något 
kan skriva. Sedan är det natur-
ligtvis så att vi har olika talang. 
Jag tror att många fler kan skri-
va, än de som tror att de kan.

Inger säger att en berättelse 
har byggstenar som ska sättas 
samman. Ser man bilder när 
man skriver och kan läsaren se 
samma bild? Vilket perspektiv 
ska berättelsen ha och hur ska 
tonen i boken vara, humor eller 

TEXT EWA SUNDKVIST

Skriv från hjärtat är Inger Lundins råd till deltagarna. Foto Ewa Sundkvist
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allvar? Vilken struktur och ram 
ska berättelsen ha, ska det vara 
kronlogiskt eller brottstycken – 
eller något annat som blir den 
röda tråden? Det måste också 
finnas en dramaturgi med höjd-
punkter och riktiga dalar. 

– Jag vill lära mina deltaga-
re att våga skriva från hjärta, 
säger Inger med stort engage-
mang. Våga skriva det hjärtat är 
fullt av. De är ju på kursen för 
att hjärtat är fullt av något. Om 
man ska beröra andra måste man 
själv vara berörd. Men man kan 
inte berätta allt, utan måste välja 
ut det viktigaste.

Skriv om det som berör
Ibland ber Inger deltagarna att 
ta med sig en sak som har bety-
delse för berättelsen. Det kan 
vara ett foto eller en pryl. Så 
får de skriva utifrån bilden/sa-
ken som berör dem. Då blir ofta 
andra också berörda. Det kan 
komma fram fantastiska texter 
av människor som inte trodde att 
de kunde skriva. Det är en stor 
glädje att få vara med om det.

Ska man skriva något som 
kan såra någon annan?
– Det kan vara okej om man 
bara skriver till sig själv, svarar 
Inger. Då kan det vara en befri-
else. Men ska andra läsa texten 
och till och med den som kan bli 
sårad, då måste man nog tänka 
efter flera gånger.

Vad blir då resultatet av 
kursen rent konkret?
– Det är svårt att få ut en bok på 
ett förlag, men det finns många 
utgivningstjänster. Det vikti-
gaste är kanske inte att få ut en 
bok, utan att ha fått berätta sin 
historia, säger Inger. ■

När Inger Lundin började som 
allt-i-allo på Örebromissionens 
tidning Missionsbaneret bestämde 
hon sig för att bli journalist. Där-
efter blev hon förlagschef på 
bokförlaget Libris. Nu leder hon 
skrivarkurser för människor som 
vill skriva sin historia. 
Foto: Ewa Sundkvist

Ingers tio budord för dig som vill skriva
1.  Du skall skriva om det som du verkligen bryr dig om.
2.  Du skall tro att just du verkligen har något att säga.
3.  Du skall älska dina läsare såsom dig själv.
4.  Du skall göra en färdplan för ditt skrivande 
 – så att du vet vart du är på väg.
5.  Du skall lära känna dem som du skriver om 
 – din huvudperson och dina karaktärer.
6.  Du skall välja ditt berättarperspektiv.
7.  Du skall gestalta mycket mer än du 
 beskriver.
8.  Du skall vara uppmärksam på detaljer.
9.  Du skall låta någon annan läsa och 
 ge dig feedback.
10.  Du skall skriva och skriva om tills 
 du är nöjd. 
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väckelserötter
SeniorPosten berättar i en rad artiklar om väckelsens rötter

Helge översatte 
Bibeln ord för ord
Helge Åkesson hade inget intresse av att bilda ett samfund. Hans lust stod till att sprida 
Bibelns budskap till alla som kom i hans väg.  Ändå blev han ledare för ett samfund med 
123 församlingar i Sverige.  Mest känd är dock hans arbete med att översätta Bibeln, ”Hel-
ge Åkesson översättning” används idag av både rättrogna och irrlärare.

HAN GICK TIDIGT på tvärs med den 
etablerade kristenheten. Helge 
Åkesson från Stenestad i Skå-
ne. Bondsonen som hade tänkt 
bli präst men avslutade utbild-
ningen då han kommit i delo om 
kyrkans inre liv. Istället sökte 
han sig till Svenska baptistsam-
fundet där han blev kolportör 
(kringresande bokförsäljare, 
reds anm). Men inte heller där 
flöt åsikterna ihop. Efter nio års 
samarbete blev han utesluten. 
Då bildade hans vänner ett eget 
samfund. 

Helge Åkesson föddes 9 au-
gusti 1831 på gården Hult i Ste-
nestads socken, strax öster om 
Helsingborg. Hans föräldrar 
var enkla lantbrukare och hade 
ingen annan litteratur i bokhyl-
lan än en stor familjebibel. Så 
fort Helge blivit läskunnig tog 
han varje tillfälle att läsa ur den 
heliga skriften. Pappan förma-
nade dock sin son att inte bara 
bli ”skriftens hörare utan också 
dess görare”, att söka leva efter 
Bibelns föreskrifter. De orden 
trängde djupt in i Helges bar-
nahjärta och blev målsättingen 
för hans fortsatta liv

Ville bli missionär
Tidigt hade han tänkt bli missio-
när, men råddes att utbilda sig 
till präst. Som 19-åring skrevs 

TEXT KARL-GUSTAF MATTSSON

Första numret av Fribaptisternas tidning Upplysningens Vän. 
Fotograf okänd

Det finns inget foto på Helge 
Åkesson, som ansåg att det var 
obibliskt att avbilda sig. Men 
hans närmaste medarbetare Nils 
Peter Truedsson hade inget emot 
att fotografera sig. Nils Peter 
formade som redaktör Fribap-
tisternas trosåskådning. Han 
skrev många böcker och var en 
tid missionär i Afrika innan han 
flyttade till USA. Fotograf okänd
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han in vid Helsingborgs elemen-
tarskola för att förbereda sig för 
den kyrkliga yrkesrollen. Men 
när han började läsa Sören Kier-
kegaards skrifter om statskyr-
kans förfall började han tvivla 
på sitt kall. Efter fem års studier 
klev han av och antog istället en 
kallelse att bli kolportör för Hel-
singborgs traktatsällskap.  

– Äntligen kom jag i gemen-
skap med sådana som slutit sig 
samman för att enbart verka för 
Guds rike, sa han senare. 

Med en liten månadslön och 
ryggsäcken full av biblar, pos-
tiller och kristen litteratur drog 
han sedan ut på vägarna. För 
att berätta om Kristi kärlek på 
möten i stugorna. Dock ej utan 
motstånd, sockenpräster stör-
de mötena och varnade folket 
för Åkessons litteratur, som de 
menade ej höll en renlärig luth-
ersk lära.

Näsknäppar och bröstknuffar
”Kyrkoherden i Bjäre mötte mig 
med näsknäppar, bröstknuf-
far och smädelser. Tillsammans 
med sin måg drev han in mig i 
en förstuga, där de knuffade ner 
mig för en trappa, varvid mitt 
ena ben blev så svårt skadat 
att jag hade ont därav en längre 
tid”, skrev Helge senare. 

Prästen fick med sig myndig-

heterna, fiendskapen växte och 
två gånger fick Helge åka dyng-
kärra till länsfängelset i Kristi-
anstad. För ensamcell, svältkost 
och snabbrättegång. 

Blev vuxendöpt
Men Åkesson lät sig inte av-
skräckas. I Halland kom han i 
kontakt med baptisterna och 
blev, likt dem, snart övertygad 
om att barndopet inte hade nå-
gon förankring i Bibeln. I april 
1857 blev han därför vuxendöpt 
av en baptistpredikant. Samma 
år var han med och byggde ett 
baptistkapell i Västra Broby. 

Helge Åkesson rannsakade 
grundligt sin bibel och hade en 
kompromisslös inställning till 
Den heliga skrift. Guds ord gick 
alltid före samfundets stadgar. 
Det gjorde att han snart kom 
på tvärs med sina trosbröder. 
Hans kristendom var allvarlig 
och han gick emot alla former 
av ytlig tro. Men när hans pre-
dikningar började närma sig 
syndfrihet, fick Svenska bap-
tistsamfundet nog och uteslöt 
honom och hans vänner i Västra 
Broby 1872. Dock hade Helge 
hunnit få så många efterföljare 
i Sverige att man bildade eget 
samfund. ”Helgeanerna” blev 
fribaptister med över hundra 
utbrytarförsamlingar, de star-

kaste i Skåne, Dalarna och på 
Gotland. De startade tidning-
en Upplysningens Vän, gav ut 
sångböcker och sände missio-
närer till Afrika.

 Helge Åkesson var dock ing-
en kontorist. Expeditionsarbe-
te fick andra ta hand om, han 
fortsatte fara runt och predika. 
Under många år jobbade han 
på en översättning av Nya Tes-
tamentet. Detta för att komma 
till rätta med ”de brister och 
avvikelser från ordets egentli-
ga mening” som han tyckt sig 
finna i tidigare översättningar.

”Jag ville in i minsta detalj 
följa grundtexten”, skrev han.

För att kunna forska lärde sig 
därför Helge grekiska, hebre-

Födelsegården Hult ligger alldeles intill vägen mellan Stenestad och Vram. Helge funderade en tid på att köpa 
granngården, men då det förväntades att han skulle gifta sig med änkan avstod han köpet. Fotograf okänd.

Flera sammanslagningar
Fribaptistsamfundet bildades 1872. Slog sig 1993 ihop med 
Helgelseförbundet och bildade 1997, tillsammans med dem 
och Örebromissionen, det som i dag är Evangeliska frikyrkan.

iska och arameiska. Hans Nya 
testamente kom ut 1889, och 
strax före sin död 1904 även 
Gamla testamentet. En impone-
rande prestation av en självlärd 
man. Helges Bibel utgavs sedan 
av Fribaptistsamfundet och har 
sedan dess utkommit i flera 
upplagor. 

Åkessons översättning föl-
jer den grekiska grundtexten 
nästan ord för ord, så nära att 
texten ofta blir svårläst. Som 
fribaptist trodde han inte att 
helvetet bestod av ett evigt 
straff, och Guds namn skrev 
han som Jehova, vilket föran-
lett Jehovas Vittnen, av många 
sedd som en villolära, att an-
vända Åkessons bibel. ■

Härstammade 
från Skåne
De flesta av Helge Åkessons 
förfäder var skåningar, från 
socknarna Stenestad och Sön-
narslöv. Hans farmor var dock 
danska, och kom från Alrum i 
Köpenhamn. Födelsegården 
Hult gick i arv från far till son i 
flera generationer. Helge som 
förblev ogift hade tre syskon. 
Det blev tio år äldre brodern Åke 
som förde gård och släkt vidare. 

Kyrkoherden i Bjäre mötte mig med
näsknäppar, bröstknuffar och smädelser
Helge Åkesson
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RPG-förening på hemorten.........................................................................................................................................................................................................................................................................

  Jag vill bli medlem i RPG-förening på min hemort.

  Jag vill bli direktansluten medlem. Medlemsavgift 250 kronor per medlem och år. 

 Sista månaden i år ingår för den som blir betalande medlem för 2019. 

SP3/18

Intresseanmälan Skickas till RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm

Välkommen som medlem i RPG
RPG – en pensionärsorganisation för dig med kristna värderingar
RPG är en pensionärsorganisation för dig som vill dela gemenskap och glädje, 
men också vara med och påverka i frågor som rör äldre.

■ RPG är en pensionärsorgnisation för dig 
som värnar om kristna värderingar.

■ RPG är en idéell och partipolitiskt obun-
den pensionärsorganisation. 

■ RPG är öppen för alla – oavsett livs-
åskådning – vår grund är alla 

 människors lika värde.
■ RPG:s verksamhet syftar till gemensam-

ma, berikande aktiviteter, att förmedla 
samhällsinformation och skapa opinion i 
viktiga pensionsfrågor.

■ RPG vill tillvarata medlemmarnas intres-
sen och verka för en trygg framtid för 
äldre.

■ RPG är öppen för pensionärer och för 
alla som är intresserade av äldrefrågor.

■ RPG har ungefär 15 000 medlemmar i 
150 föreningar och 11 distrikt runt om i 
landet.

Intressebevakning
Som medlem i RPG stödjer du en pensio-
närsorganisation som aktivt påverkar be-
slutsfattare på olika nivåer. Vi samarbetar 
med andra pensionärsorganisationer och vi 
har representanter i både nationella, regio-
nala och lokala råd och kommittéer. 

Några exempel där RPG deltar:
■ Regeringens pensionärskommitté
■ Socialstyrelsens äldreråd
■ Pensionsmyndighetens pensionsråd
■ Statens pensionsverks pensionspanel
■ Landstingens pensionsråd
■ Regionala pensionsråd
■ Kommunala pensionärsråd 

Gemenskap
Som medlem i RPG kan du delta i de pro-
gram som arrangeras på distrikten. Det kan 
vara allt från gemensamma resor, föreläs-
ningar, kurser, luncher och många andra 
aktiviteter. 

■ Du kan själv påverka programmen ge-
nom att bli ledare.

■ Du kan också engagera dig som ledare 
för att föra fram våra synpunkter till 
beslutsfattare på olika nivåer.

■ Du är försäkrad i samband med alla våra 
arrangemang.

SeniorPosten
Vår förbundstidning, SeniorPosten, kom-
mer fem gånger per år och skickas till alla 
medlemmar i RPG. Tidningen ingår i med-
lemsavgiften.

Tips och förslag 
Har du tips och förslag på vad du vill att vi 
ska ta upp i SeniorPosten är du välkommen 
att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i 
redaktionsrutan på sidan 4.

Två sätt att bli medlem i RPG
■ Du kan söka medlemskap i en lokal 

RPG-förening på din hemort. 
■ Du kan söka medlemskap som direkt-
 ansluten medlem via RPG:s riks-
 organisation. 

Medlemsavgifter
■ RPG-föreningen på din hemort 
 fastställer avgifter lokalt.
■ För direktanslutna medlemmar till 
 Riksorganisationen är avgiften 
 250 kronor per medlem och år.

Ansökan om medlemskap gör du på talong-
en nedan, direkt till din lokala förening, se 
kontaktuppgifter intill, via telefon till RPG:s 
förbundskansli: 
08-597 604 22 eller via vår hemsida: 
www.rpg.org.se

Genom att bli medlem godkänner du RPG:s medlemsvillkor. Läs mer om RPG:s medlemsvillkor och integritetspolicy på 
rpg.org.se/bli-medlem/villkor-och-personuppgiftspolicy/
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Förmåner för dig som medlem i RPG
 Smart Senior ger rabatt
Som medlem i RPG ingår medlemskap i Smart Senior. 
Det ger dig hundratals rabatter på en mängd varor och tjänster.
Utan medlemskapet i RPG kostar Smart Senior 199 kronor per år. 
Några exempel på rabatter:
(för aktuella rabatter, se Smart Seniors hemsida) 
• Synoptik: 50 procent på alla glas
• Scandic: 10 procent på hotellnätter i Norden
• Tele 2: 20 procent på mobilabonnemang
• Resor, hemelektronik, tidningar och mycket, mycket mer  
För att ta del av Smart Seniors rabatter registrerar du dig på 
smartsenior.se/rpg. 

 RPG Medlemsförsäkringar
Olycksfallsförsäkring – kan tecknas oavsett ålder och kan behållas 
livet ut under förutsättning att du är medlem i RPG. 

Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader som uppkommit på 
grund av olycksfall, till exempel läkarbesök, resor till och från vård, 
tandskador med mera. Utöver det kan försäkringen ge ersättning i 
form av ett engångsbelopp i de fall olycksfallet leder till bestående 
kroppsskador.

Den nya olycksfallsförsäkringen är dessutom förbättrad med nya 
ersättningsmoment som inte funnits tidigare:
• Krisförsäkring – kan ersätta upp till tio besök hos psykolog vid er-
sättningsbar olycksfallsskada, nära anhörigs dödsfall samt rån, hot, 
överfall eller våldtäkt.
• Akutersättning är en schablonersättning som kan ge ersättning med 
700 kronor eller mer om du på grund av ett olycksfall har en akut 
sjuktid om minst sju dagar.

Du väljer själv om du vill ha olycksfallsförsäkringen med en lägre 
eller högre ersättningsnivå, tre eller sex prisbasbelopp (136 500 kro-
nor/273 000 kronor). Pris för RPG Olycksfall är 23 kronor respektive 
35 kronor per månad, beroende på vilken nivå du väljer. Försäkring-
en kan tecknas oavsett hur gammal du är och du kan behålla den livet 
ut under förutsättning att du är medlem i RPG. 
Livförsäkring – kan tecknas före fyllda 75 år av nya medlemmar inom 
tre månader från att det att de blir medlemmar i RPG. Övriga kan 
teckna försäkringen före fyllda 70 år. Försäkringen ger efterlevande 
ett engångsbelopp vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är ett prisbas-
belopp, vilket 2018 är 45 500 kronor. Försäkringsbeloppet reduceras 
med fyra procentenheter från 72 år och försäkringen upphör att gälla 
vid 85 års ålder. Livförsäkringen kostar 99 kronor per månad.

Som ny medlem i RPG ingår tre ”pröva-på-månader” utan kost-
nad för både olycksfalls- och livförsäkringen.  

 Sakförsäkringar
RPG:s medlemmar erbjuds hem- och bilförsäkring i försäkringsbo-
laget IF via Smart Senior med rabatterna: hemförsäkring 13 procent, 
villaförsäkring 13 procent, fritidshusförsäkring, 13 procent och bil-
försäkring 5 procent.  

Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG
Box 30183, 104 25 Stockholm Tel: 08-597 604 22

Förbundsordförande Monica Blomberg
Monica.blomberg43@gmail.com, 070-211 69 60
Direktor Eva B Henriksson
eva.henriksson@rpg.org.se, 076-130 04 90
Administratör Mira G. Delgado
rpgkansli@rpg.org.se, 08-597 604 22

RPG-distriktsordförande
■  Skåne-Blekinge
Ann-Christin Lindbom
annchristin.lindbom@gmail.com, 073-752 06 97

■  Småland-Öland
Anders Bengtsson
anb@telia.com, 072-717 49 00

■  Västkusten
Ragne Fransson
ragne@stjakob.se, 070-760 69 73

■  Västgöta-Dal
Daniel Höglund
daniel.g.hoglund@gmail.com, 030-374 67 50

■  Örebro-Värmland
Ingrid Ström
ingridstrom37@gmail.com 019-32 14 04 

■  Södermanland-Östergötland
Jan Eriksson
jananderi@outlook.com, 070-357 87 98

■  Stockholm-Gotland
Bo Schylander
bo.schylander@gmail.com, 070-298 45 48

■  Norra Svealand
Bertil Jakobsson
bertil.jakobsson@hotmail.com, 018-32 80 85

■  Södra Norrland
Åke Berglund
ake.berglund@svenskakyrkan.se, 070-386 30 57

■  Västerbotten
Erling Olmosse
erling@olmosse.se, 070-373 77 04

■  Norrbotten
Naima Carlsson
naima.karlaxel@gmail.com, 0920-193 87

Rabatter för 55 plus

Ta del av hundratals rabatter - helt kostnadsfritt!
AKTIVERA ditt medlemskap i Smart Senior på 

www.smartsenior.se/rpg

Vid frågor kontakta medlemsservice på info@smartsenior.se 
eller RING 08-410 426 10
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och i jordens andedräkt
mättad med 
sommarens dofter
finns också
en Skapares hand.

Ja, också här
i blåklockornas
gulmårans
och prästkragarnas rike
har Gud
ett mottagningsrum
för tvivlare
sökare och troende.
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Vi löste korsorden i 
SeniorPosten nr 2-2018
Korsord 1
Vinnare av boken ”Hjärnstark” av Anders Hansen
Linnéa Edling Gustafsson, Västerås
Matz Bylund, Hede

Korsord 2
Eila Jonsson, Östersund
Gun Kjellberg-Olsson, Visby

Nya korsordslösningar 
senast 10 augusti 2018
Korsorden i detta nummer hittar du på sidorna 41 och 42. 
Skicka in dina lösningar till: 

RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm, 
senast den 10 augusti 2018.
Märk kuvertet: Korsord

Rätta lösningar finns på RPG:s hemsida, www.rpg.org.

I SOMMARENS 
VIND

Hanna och 
skräddaren 
får uppföljare
RPG-MEDLEMMEN ANN BRÅNN har 
nu gett ut en fortsättning på 
den uppmärksammade själv-
biografin När skräddaren kom 
till byn. Handlingen i den nya 
boken Skräddarens Hanna tar 
vid efter skräddarens död. 

Huvudpersonen Hanna är 
dotter till skräddaren. Hon är 
13 år och får försörja sig själv i 
olika jobb, bland annat som sjukvårdsbiträde. Senare börjar Hanna 
studera på sjuksköterskeskolan. 

Boken bygger på Ann Brånns egna upplevelser. Men hon skriver 
också om halvbrodern och oäktingen Holmfrid som emigrerade till 
Amerika. 

Förra året blev Ann Brånn inbjuden till Rännelanda bygdegård 
för att berätta om sitt författarskap och sin far skräddaren. 

– De hade bokat bygdegården, men det kom hela 500 personer. 
Så föreläsningen fick flytta till Rännelanda kyrka som inte haft så 
många besökare sedan sångerskan Anna-Lena Löfgren uppträdde i 
kyrkan. Det visar hur starkt min far skräddarens minne lever kvar 
i bygden, säger hon.

I nästa nummer av SeniorPosten gör vi en längre intervju med Ann 
Brånn och berättar om andra medlemmar inom RPG som skriver. ■
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Det du skrivit kan 
bli en riktig bok, 
ev. förlagsutgiven 

 

Vi läser gärna dina dikter, 

din livsberättelse eller vad 

du nu har författat. 
 

  Sänd in med mail till 

ordochton@yahoo.se 

eller med post till 

FÖRLAG HEDE 
Box 4, 840 93 Hede 

0498-26 65 00

FRITIDSBOSTÄDER
UTHYRES

– ÅRET RUNT
www.gotlandsstugor.com

GOTLAND

0431-830 89 | 070-238 30 89 
info@kingtours.se | www.kingtours.se

LILLA 
EGYPTENRESAN 

Med kryssning på Nilen
15-22 Sept, 6-13 Okt, 

10-17 Nov

STORA 
EGYPTENRESAN

15 dagar med kryssning 
på Nilen 10-25 Nov

Israel Jordanien
14-22 Okt

Klassiska Jordanien
Med Petra, Döda Havet

12-21 Okt

Klassisk Rundresa 
ISRAEL
28/10- 4/11

Kontakta oss gärna för info och bokning.
Tel 018-4444 533   info@pilgrimtravel.se

5/9 Ljuvliga Lourdes 
i Pyrenéerna 

6/9 Det ortodoxa 
Moskva

2/10 Karmeliternas 
Ávila med  
Peter Halldorf

2/10 Rundresa i 
sköna Montenegro

25/10 Rom med 
Biskop Kozon

www.palmochgyll.se

Nybble 6, 719 91 Vintrosa

Tyrolen 
Simon Ådahl & Örjan Armgren 
9-18/7 12.375:-

Norge - världens vackraste 
land Atlanterhavsvägen, Molde, 
Örnesvingen, Geiranger, Beitostö-
len. 23-26/7 4.675:-

Ålesund - med Kanal 10 och  
Rigmor Holst 8-12/8  6.445:-

Vildmarksresa, när 
fjället brinner. Från kusten till 
sameland. 31/8-5/9 7.595:-

FRISKVÅRDS-
RESOR

till Polens Östersjökust,
Kurort Kolobrezeg från maj till 

september, 9–16 dagar. 
Pris från 5.390 kr inkl buss,             
färja med hytt, helpension, 

behandlingar. Del av dubbelrum.

ÖSTERSJÖRESOR AB
Göteborg, Linnegatan 40
Tel 031-24 03 80, 42 16 15

ostersjoresor.wb@swipnet.se

www.ostersjoresor.se

08-786 03 34
annons@da-media.se

Vill du också synas 
med en annons här? 

Kontakta

Nästa nr kommer den 19 sept. 
Materialdag är den 13 aug.

- genom yttre och inre landskap

Vill ni resa med distriktet eller föreningen?
Kontakta oss - vi kan göra verklighet av era idéer.

046 - 140 590   www.exodusresor.se   info@exodusresor.se

Några av våra resor med tema och innehåll: 
• Luther - Bach 24 aug
• Rhendalen, Hildegard av Bingen 26 aug
• Luther,  lite annorlunda 19 sept
• Armenien, öster om Ararat 20 sept 
• Berlin, Dietrich Bonhoeffer 26 sept 
• Grekland, i Paulus fotspår 29 sept
Fler resor på vår hemsida

Jönköping • Tel. 036-30 26 50, telefontid mån-fre 10-18
info@focustravel.se • www.focustravel.se

Resor med FOCUS TRAVEL

Israel i lugnt tempo 18-25 november och 
9-16 april 2019

Ha en riktigt
skön sommar!



Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR

Eleganta Nådendal Spa ligger naturskönt i 

Finlands mest omtyckta skärgårdsstad. Spa-

hotellet har allt du behöver för en avkopplande 

vistelse i välbefinnandets och hälsans tecken. 

Välj mellan olika pooler, bubbelbad och bastu 

i den tropiskt inspirerade poolavdelningen.

Kvällsbåt från Stockholm. Ombord finns flera restauranger, barer och butiker. 
Före ankomsten till Åbo njuter ni en riklig sjöfrukost. På kajen väntar bil eller 
buss för färd till vårt hotell, ca 17 km. Nådendal Spa Hotel****  är utsett till 
ett av världens 100 bästa spahotell och är medlem i Royal Spas of Europe. 

Här har ni fri tillgång till de många poolerna som erbjuder olika badupp-
levelser, bad i varma romerska pooler, bubbelpooler samt finsk och turkisk 
bastu. Kanske skönhetscentret Belezza kan locka med välgörande massage-
behandlingar, ansiktsbehandlingar och manikyr. Du bor i ett elegant rum 
med tv, minibar, hårfön och badrock. 
 
PARADISDYGN I NÅDENDAL  Allt detta ingår i resans pris: Kryssning 
med Viking Line till Åbo t/r • Del i insides dubbelhytt inkl. frukost (utresa)  
• Del i insides dubbelhytt (hemresan) • Transfer till hotellet t/r • Del i Classic-
rum på Nådendal Spa, 4 nätter • Välkomstdrink • Bufféfrukost, 2 á la carte 
middagar samt 2 buffémiddagar på hotellet • Entré till gym, bad och bastu 
•Badrock och badhandduk • Motion och vattengymnastik i grupp enligt 
hotellets program. Avresa från Stock-
holm/Stadsgårdskajen 26/8, 16/9, 
14/10 och 11/11, 6 dagar.  
Pris från 5 795 kr. 

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30
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Det mesta 

ingår i 

resans pris!

Må bra på 
Nådendal Spa
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