
På ålderns vår 
Välkommen 

 

Program 
 



 

Varsågod – här får du en bild av vad seniorer i 
Sydnärke tycker är viktigt för att de ska må bra 

och trivas i sina kommuner. 

 

Dagens seniorer 



Vad är viktigt för att du ska må bra? 

” Ja det är ju att man kan 
komma ut i friska luften…” 
 – Elisabeth, 70 år  

 

”Att alla omkring, mina barn och 
barnbarn, min dotter och att alla 
ska vara bra, då mår jag också bra.”  
– Elsa, 84 år 

 

 

 ”Gemenskap och kunna göra 
något för andra människor det 
tycker jag är viktigt.”  

 – Karin, 66 år 

 



”Att man har ett socialt liv 
runt omkring sig som 
fungerar så man trivs med 
närvaron,  

att man har nått meningsfullt 
att sysselsätta sig med även 
på pensionärsstadiet.”  
- Bert, 74år 

 

Vad är viktigt för 
att du ska må bra? 



Hur är det att vara senior idag? 

”Det är bra, bara man är ung i sinnet, 

 det är inga problem då.”  
– Nils, 75år 

 

”Det är lite tråkigt.”  
– Marianne, 82år 

 



Hur är det att vara 
senior idag? 

”Det är bra, har inte riktigt fattat att jag är pensionär  
trots att jag nu har varit det i 10år.  

Nej men det är, det rullar på, det är jättefint att få vara frisk 
och så där. Kunna stiga upp varje morgon glad och pigg,  

det är viktigt.” 
 

Bert, 74år 



”Seniorerna idag, många är mer 
aktiva, de är i en aktiv ålder längre 
(…) Dom är intresserade av att röra 

på sig, de som orkar.”  
 

- Annika, 63år 

 



”Ja, jag tycker nog inte att det är  

så tokigt, det går allt.”  

– Håkan,  69år 

 

”Jättebra! Jag tycker det är underbart att 
vara pensionär och göra vad man vill.”  

– Lena, 66år 

 

 

Hur är det att vara senior idag? 



”Det är ju tillgången till 

service och att jag kan 

hitta det jag behöver här, 

lokalt, att jag inte behöver 

dra iväg någonstans.” 
 – Lena, 66 år 

”Att det finns möjligheter. Att man ordnar 

saker för de gamla, trevliga mötesplatser.” 
 – Britt, 75 år 

 

”Ja det är väl att dom har bra  

äldrevård, service.”  
– Nils, 75 år 

 

Vad är viktigt för att du ska  
trivas i din kommun? 



”Att kommunen ställer upp för människor som  

behöver det. Att det är en kommun som man känner 

 bryr sig om sina invånare, det tycker jag är viktigt.”  

– Karin 66 år 

 


