Till beslutsfattarna i Larsmo kommun.
Svenska pensionärsförbundet firar 50-årsjubileum år 2022.
Larsmo Pensionärers tankar för framtiden har vi sammanfattat i 10 punkter som en
Jubileumsbudkavle för överlämnande till våra beslutsfattare.
Våra medlemmar, pensionärerna, är fortfarande fokuserade på framtiden. Vi har
tillsammans byggt upp ett bra land, och vi vill målmedvetet medverka till att göra det ännu
bättre för våra barn och efterlevande att verka och leva i.
1. Vi vill också att man framledes skall respektera varandra, och varandras olikheter, kunna leva i
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trygghet, ha öppet sinne mot omvärlden samt ha tillit till varandra och våra myndigheter.
Vi vill göra allt som står i vår makt att motverka diskrimineringar på grund av kön, religiös eller
etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning eller annan orsak. Vi vill avskaffa ordet ålderism i den
form den beskriver så fort som möjligt.
Vi, som varit med och byggt upp detta samhälle vill att det fortsättningsvis skall vara bra för alla
generationer, också på svenska. Det skall vara tryggt att växa upp i, ge arbete och utkomst åt alla
samt hjälpa och stödja de behövande. Det skall motverka ensamhet och medverka till att alla får
en värdig ålderdom.
Vi pensionärer vill ses som den samhällsresurs vi är, och inte som en växande börda och
kostnadspost. Vi vill hela tiden lära oss nya saker, särskilt inom IT -sektorn. Vi vill också medverka
till att utöka och sprida IT- kunskapen bland våra medlemmar. Detta är en förutsättning för att
dagens pensionärer skall kunna leva och påverka och hjälpa till i samhällsbyggandet och den
rådande utvecklingen. Vi vill få respekt för det stora frivilligarbete vi gör i föreningar och
organisationer, bland barn och unga, samt när vi hjälper varandra på ålderns höst.
Vi vill se en smidigare övergång mellan arbete och pensionering. En successiv nedtrappning är till
nytta för alla, dvs för arbetsplatsen, för den som skall pensioneras samt för den som kommer efter.
Kunskap och erfarenhet bör tas tillvara för att undvika tomrummet efter arbetslivet, som många
upplever som betungande när arbetslivet slutar abrupt.
Vi vill se olika boendeformer som till ett skäligt pris beaktar att behoven förändras med åren. Vi
vill även se barn och unga omkring oss i vardagen.
Vi vill fortsätta att leva ett någorlunda aktivt och normalt liv även efter pensioneringen. Aktiviteter
och det sociala umgänget är viktiga för det psykiska och fysiska välbefinnandet Den satsning som
Larsmo kommun gör för oss pensionärer ger livet innehåll, höjer livskvaliteten, samt
välbefinnandet och kommer mångfalt igen genom lägre sjukvårds- och sociala kostnader.
Vi är medvetna om att samhället inte kan bära hela ansvaret för vårt välbefinnande. Vi har alla ett
medmänskligt ansvar för varandra. Det vill vi visa genom omtanke, medkänsla och hjälp när sådant
behövs.
Verksamheten i våra föreningar och förbund skapar ett oerhört stort mervärde som inte kan mätas
i pengar. Vi vill påpeka att ekonomiskt stöd från samhället, är en god investering när det gäller
välmående, hälsa och livskvalitet.
Vi pensionärer står fortfarande till samhällets tjänst i arbetet för en trygg och säker framtid för oss
alla.
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