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(S) ger löfte om 10 mnkr till äldres friluftsliv inför 
valet 
 
Vid en pressträff idag presenterade Socialdemokraterna genom finansminister 
Magdalena Andersson och äldreminister Lena Hallengren ett löfte inför valet om ett 
trygghetspaket för att bryta ensamheten och stärka äldres psykiska och fysiska hälsa. I 
det paketet är 10 mnkr avdelat till Svenskt Friluftsliv som ska fördelas ut till aktiviteter 
riktat till äldre genom friluftsorganisationerna. 
 

- Att öka stödet till att äldre aktiverar sig än mer i friluftsliv och rörelse är ett steg i helt rätt 
riktning. Det är många äldre som idag kanske inte har kontakter eller möjligheter att själv ta 
steget – då är det bra att friluftsorganisationerna kan kanalisera det behov som finns och 
skapa förutsättningarna. Friluftsliv ger folkhälsa och forskning visar att det är läkande att 
komma ut i skog - till sjöar och fjäll. Det här är ett bra löfte inför valet tycker vi och hoppas att 
fler partier ser att rörelse och natur är en bra kombination och att det är värt att satsa på! Det 
säger Per Klingbjer, ordförande i Svenskt Friluftsliv. 

 
 
 
 
 
För ytterligare kontakt: 
Dina Evenéus, kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123, dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)  
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 
1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av 
närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna 
i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla 
förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga 
finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i 
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. 
 

Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet 
Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, 
Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, 
Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-
förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska 
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, 
Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, 
Scouterna, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska 
Förening. 

http://www.svensktfriluftsliv.se/

