
SPF Liljans Medlemsmöte 2014-03-26.

Annelie Lind öppnade mötet med att hälsa medlemmarna välkomna samt ett speciellt välkomnande 
till mötets gäst Olivia Sandström som har sitt arbete som polis.

Olivia berättade hur vi kan förbättra och skydda vårt boende mot inbrott, dels genom att vara 
vaksam samt att genomföra förebyggande åtgärder som att förbättra skalskyddet. Inom 
villaområden har det visat sig att ”Grannsamverkan” har haft en positiv effekt. Där hjälper polisen 
till med kunskapen, ”grannarna” står för genomförandet.

Stölder av och ur bilar (töm bilen själv) samt stöld av cyklar och ”kortuppgifter” vid 
uttagsautomater. Var vaksam, lås om dina tillhörigheter samt skydda dina kortuppgifter.

Vid hembesök så se upp med personer som utger sig för att vara någon annan, be om legitimation 
eller ring upp arbetsgivaren!

Polisen bemannar Fagersta med omnejd dygnet runt!

Polisens kontaktcenter har tel. 11414 eller när det är akut så gäller 112. Det var mycket intressant att
höra Olivia prata om vår säkerhet i Kommunen.

Boel Berggren informerade om resan till Askersund, det finns fortfarande platser kvar. Annelie 
meddelade att ”Hemliga resan” är fulltecknad!

Lennart Lindeskär informerade från KPR-möten att Bussarnas tätortstrafik skall göras om på så sätt 
att två linjer sammanföres samt att ”Flextrafik” (förbeställd) införes!

Ulla Bagge informerade om Läkemedels cirklar.

Anita Sörlien informerade om hjälp hemma samt hade bjudit in ”Klivet” representerat av Ingmarie 
Carlsson om vilken hjälp som kan fås. Det kan vara städning, uppsättning av gardiner, 
trädgårdshjälp som gräsklippning m.m. Det är kunden som tillsammans med ”Klivet” som 
fastställer vad som skall göras samt hur mycket.

Som vanligt avslutades mötet med fika som bestod av kaffe, bulle samt kakor.

 
 
 
 
SPF Årsmöte 2014-02-26.



Anita Sörlien hälsade mötesdeltagarna, samt Distriktsordförande Elvy Bùrger välkomna.

Under Elvys ledning så genomfördes en tyst minut för de medlemmar som har lämnat oss.

Underhållningen bestod av att kören ”Vårat gäng” sjöng ett antal vackra visor ackompanjerade av 
Astrid Edvinsson på piano.

Kalle Holm sjöng en gammal fin visa ackompanjerad av Astrid och då på dragspel!

Annelie Lind samt Boel Berggren redogjorde för tänkta resor, den närmaste är den ”Hemliga resan” 
som sker den 22/4.

Sedan startade Årsmötet och till Ordförande för Årsmötet valdes Jan Allard samt till Sekreterare 
valdes Karin Wennsten.

Dagordningen godkändes samt genomgicks, där det visade sig att Valberedningen ej har hittat 
någon ny Ordförande för SPF Liljan.

Lennart Lindeskär från valberedningen berättade att de har misslyckats med att hitta ny Ordförande 
efter Anita som avgår nu.

Anita avtackades av Elvy samt av styrelsen för sitt arbete under många år.

Mötet var glädjande välbesökt med c:a 60 medlemmar.

Som vanligt smakade kaffet med dopp bra, dessutom var det denna gång gratis.

Nästa medlemsmöte sker 26/3 då Polisen besöker oss.
 

Medlemsmöte SPF 2014-01-22

Anita hälsade alla välkomna samt ett speciellt välkomnande till dagens gäst som var Rolf Carvenius
från Jazzens Museum i Strömsholm. Lennart Lindeskär tog upp frågan vad medlemmarna önskar ha
för förslag på innehåll i Mötesprogrammet.

Sedan intog Rolf Carvenius scenen. Han berättade att klarinetten som han spelar på kommer från 
Arne Domerius, enligt Rolf så var det en mycket fin klarinett. Det märktes att det var ett mycket bra
sound i den. Rolf spelade gamla ”godingar” samt varvade med historier och prat. Han berättade 
bl.a. att Strömsholmsverksamheten är såld och drivs vidare av den nya ägaren.

Anita frågade hur många som var intresserade av vara med och prata med invandrare, det visade sig
vara ett stort intresse.

Som vanligt så var det lotteriförsäljning samt kaffe med dopp.

Sammanfattningsvis så var det en trevlig eftermiddag.

Nästa möte är årsmötet den 26/2 med underhållning av ”Vårat gäng”.

      



 


