
 
 

 
 

 
# Lyckad kampanj igen # Stridsfråga på kongressen # Tips på 
sommarcaféer 

Nyhetsbrev nr 12 juni 2022 
________________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet riktas till ordförande och andra förtroendevalda i föreningar inom PRO Stockholms län. 
Vi uppmanar er till att sprida informationen vidare till andra som berörs i din förening!  
Nyhetsbrevet finns att läsa i bifogad pdf och wordfil. Länkade dokument finns även att hämta under 

respektive nyhetsbrev under fliken Förtroendevald via Distrikt Stockholms län - PRO 

 
Tack återigen för alla fina bilder och rapporter som har strömmat in från kampanjen den 7 
juni! De kommer att läggas ut på vår hemsida allt eftersom de kommer in. I det här 
nyhetsbrevet har vi en intervju med Christer Hedberg som är ansvarig för den delegation 
som ska representera PRO-föreningarna på kongressen. Han antyder en eventuell stridsfråga 
i intervjun. Ett extra trevligt inslag innan sommaren är sommarcaféer som ordnas av en del 
föreningar. Se under tips på sommarcaféer. Mer spännande aktiviteter finns att läsa och 
anmäla sig till i nyhetsbrevet. Men först en kort notis om en kommande sommarhälsning. 

 

# Ordföranden hälsar: Tack för att du är medlem i PRO 
 
Tack för att du är medlem i PRO, inleder Curre Hansson sin sommarhälsning 
som kommer i ett Medlemsbrev i slutet av veckan. Håll utkik! 
 

# Återigen en lyckad kampanj, fortsättning följer i augusti 
 
Återigen tutade bilar för höjd pension, förbipasserande gjorde tummen upp för 
våra krav på pensionen, en bättre äldreomsorg och en tandvård som vi har råd 
med. Kampanjen den 7 juni rapporteras som lyckad av de PRO:are som deltog. 
”Särskilt ungdomar gör tummen upp”, vittnar flera som stod med plakaten.  
 
Tack för alla ni som deltog i kampanjen och skickade in fina bilder. Se bilderna 
på vår hemsida här. 
 
Men nu gör vi ett uppehåll under sommaren. Nästa gång för distriktets 
kampanj blir den 24 augusti. Mer om detta återkommer vi till i Nyhetsbrev i 
augusti.  
  

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan.html
https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/fortroendevald/kampanjen-2022.html


 
 

 
Bilar tutade banderollens krav på högre pension. PRO Årsta demonstrerar. 

 
# Ett studieprogram är på gång 
 
Lasse Bäck, distriktets studieorganisatör, och distriktsstyrelsen håller på att ta 
fram ett studieprogram för hösten. Mer om det i höstens första Nyhetsbrev. 

 
# Kongressintervju: Kritik mot förslag på höjd 
medlemsavgift 
 

Det kan bli strid om förslaget på höjd medlemsavgift, 

tror Christer Hedberg (bilden) 
ansvarig för distriktets kongressgrupp 
som just nu håller på att diskutera ihop  
sig inför PRO-kongressen den 17-19 juni. 
 
Stockholms läns PRO distrikt är landets största med  
27 kongressombud. Tillsammans med de 3 
ledamöterna i representantskapet blir vi 29 tunga 
röster på kongressen, berättar Christer Hedberg, som håller i 
kongressförberedelserna. Förslaget om höjd medlemsavgift till 



 
 

riksorganisationen från 190 kronor till 210 kronor per år står under debatt i 
delegationen. 
-Vi har ännu inte bestämt oss för förslaget, fortsätter Christer. Höjd 
medlemsavgift är en nyckelfråga för många. Risken är att medlemmar lämnar 
om avgiften blir för hög. Å andra sidan har blivande pensionärer det bättre 
ställt och viktigt är vad du får för avgiften. 
 
Ännu ett viktigt förslag som kan komma att diskuteras är att avveckla 
riksorganisationens stöd på 135 00 kronor till distrikten. 
-Riksorganisationen anser att varje led ska stå för sina egna kostnader, men 
förutsättningarna för det varierar, förklarar Christer. 
 
Det kan också bli diskussioner om vem som ska väljas som ny ordförande efter 
Christina Tallberg som lämnar efter åtta år. För ovanlighetens skull finns två 
ordförande kandidater att välja mellan: Åsa Lindestam, före detta vice talman i 
riksdagen och Jan Andersson, före detta EU-parlamentariker från Skåne. 
Valberedningens förslag är Åsa Lindestam. 
 
I stort är Stockholmsdelegationen nöjd med hur motionerna har behandlats av 
styrelsen, anser Christer Hedberg.  
-En motion om ett Folkhälsomål ställde sig styrelsen välvillig till, men nu måste 
vi se till att det också kommer in som text i handlingsprogrammet. 
-Vi ska bevaka motionerna från våra föreningar men också ta ställning till olika 
framtidsfrågor som att höja pensionerna, skapa en värdig äldreomsorg och bra 
tandvårdsersättning.  
- Vi vill bygga ett starkt PRO med många nya medlemmar, avslutar han. 
 
Fakta om kongressen finns på hemsidan här. 

 
# Besökstips: Föreningarnas 
sommarcaféer 
 
Sommarcaféer är en populär aktivitet hos PRO- 
föreningarna. Vi har fått in några tips på caféer  
och även kollat på några föreningars hemsidor.  
Om du vill besöka ett sommarcafé, ta gärna 
med dig någon vän som du vet sitter ensam 
hemma. Den personen kanske blir en ny 
medlem, vem vet. Men kolla för säkerhets skull innan på hemsidan att caféet är 
öppet.  

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/kongressen.html


 
 

 
Här följer ett axplock på några caféer i sommar: 
PRO Katarina och PRO Sofia 
PRO Katarina och PRO Sofia träffas under sommaren varje tisdag klockan 14 på 
Kajsas café i Vitabergsparken. Där har PRO 10 procent på priset, dessutom kan 
vi be om ett kaffekort där vi efter femte stämpeln får en kaffe gratis, hälsar 
Gerd Lagergren 
 
PRO Jakobsberg 
Varje onsdag från den 8 juni till den 3 augusti, klockan 13 -15, finns PRO 
Jakobsberg på plats i trädgården på Hästskovägen 81. Kom förbi på en fika, köp 
en lott och koppla av en stund med goda vänner. Fika kostar 20 kronor.  
 
Obligatorisk anmälan. Vid dåligt väder håller vi till inomhus, hälsar Gill 
Nordström, tel 070 390 81 74. 
 
PRO Jakobsberg inbjuder även till gemensamt tv-tittande på Allsång på Skansen 
i café 81:an. Datum: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8 och 16/8. Samling 
från klockan 19.30. Fika 30 kronor. 

PRO Skarpnäck 
PRO Skarpnäck har sommarcafé på fredagar, klockan 13-15, för alla 
pensionärer hela sommaren (juni-augusti) samt hösten (september-december), 
utom sista fredag i månaden. Adressen är Skarpnäcks torg 7.  

Mer information fås via skarpnack@pro.se 

PRO Tullinge 
PRO Tullinge har sommarcafé på fredagar under juli och början av augusti.  

Mer information fås via tullinge@pro.se 

PRO Handen 
Sommarcaféet öppnar onsdagen den 22 juni och är öppet varje onsdag till och 
med den 17 augusti.  

PRO Trångsund 
Tipspromenad med fika i Stortorpsparken under juni och augusti: den 3, 10 och 
17 juni samt den 5, 12, 19 augusti, klockan 10.30.  
 

mailto:skarpnack@pro.se
mailto:tullinge@pro.se


 
 

PRO Viksjö 
Sommarfika med underhållning på IFK Viksjös föreningshus, Annebodavägen. 
Program:  
22 juni Rockarna, tema Elvis Presley 
13 juli Husbandet  
17 augusti Glada låtar med Bert Öhlund,  
Programmet startar klockan 14,00, samling från klockan 13.00. 
 

PRO Lidingö  
PRO och SPF driver tillsammans med Lidingö stad sommarcaféet Hustegaholm. 
Caféet invigs, med underhållning av musikskolan, den 16 juni klockan 12.00.  
Öppettider för Hustegaholms sommarcafé: Tisdagar – söndag, till och med 
14/8. Klockan 12 -16. PRO ansvarar för tiden 18/7 - 14/8.  
Kaffe/the, läsk, kaffebröd, smörgåsar och glass serveras till självkostnadspris. 
 
PRO Norrtälje 
PRO Norrtälje och Norrtälje kommun arrangerar sommarmusik med fika i 
museiparken fredagar, klockan 13. Gratis inträde, kaffebiljetter á 40 kronor kan 
köpas i entrén.  
 
Följande datum gäller: 1, 8, 15, 22 och 29 juli samt 5 augusti. 
 
PRO Sköndal 
PRO Sköndal träffas ett par gånger för sommarfika i lokalen på Sköndalsvägen 
78: Tisdagen den 14 juni klockan 13.00 och tisdagen den 9 augusti, klockan 
13.00.  
 
Fikastunden sker på HSB:s inre gård (baksidan av PRO lokalen), vid regn i 
föreningslokalen.  
 

# Bli pilotförening för att få nya medlemmar till PRO 
 

Anmäl din förening för att bli pilotförening i satsningen Medlemsraketen. Den 
ska samla idéer till hur PRO ska utvecklas så att fler pensionärer vill bli 
medlemmar i PRO. Men det är bråttom att anmäla sig, senast den 10 juni vill 
PRO ha era anmälningar. 
 
Läs i bifogad länk om Medlemsraketen och hur du anmäler din förening till att 
vara med som pilotförening: Medlemsutveckling - PRO 
 

https://pro.se/intranatet/medlemsutveckling.html


 
 

# PRO:are söks till distriktets monter på Seniormässan i 
höst 
 
Både förtroendevalda och ”vanliga” medlemmar sökes till distriktets monter på 
Seniormässan i Älvsjö den 4-6 oktober. Anmäl dig till Annika Lindblad 
Nieminen, annika.lindblad-nieminen@stockholm.pro.se 
 

# Beställ lotter snarast 
 
Kom ihåg att beställa lotter snarast hos Else-Mari Eliasson, 
els-mari.eliasson@stockholm.pro.se 
 

# Inbjudan till seminarium för försäkringsansvariga 
 
Försäkringsansvariga inbjudes till ett seminarium på Folksam med information 
om förmånliga försäkringar och om framtidsfullmakt. Senaste anmälan är den 1 
september.  
 
Mer information finns på distriktets hemsida här. 
 
# Vi stänger för sommaren i juli och öppnar åter i augusti 
 
Distriktets kansli på Renathvägen 2 stänger den 4 juli och öppnar den 8 augusti. 
Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar! 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Synpunkter på detta nyhetsbrev skickas till ragnvi.svard@stockholm.pro.se   
PRO Stockholms län 08-411 04 55 info@stockholm.pro.se www.pro.se/stockholm  
Besök: Renathvägen 2 Johanneshov Postadress: Nathorstvägen 21c 121 37 Johanneshov  
Följ PRO Stockholms län på Facebook @pro.stockholmslan 
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