
Anteckningar från väntjänstkommittens möte  21/4 2016 

Trotzgatan 35, Falun 

 

Närvarande: Gun Eriksson, Sigrid Grälls, Marianne Häggblom, Rolf Alvolin, 

Gunilla Östman Mikkola. Anita Bonde. 

Frånvarande: Marianne Rennel, Håkan Romlin, Ann-Marie Bonde. 

Föregående anteckningar och kallelsen till detta möte godkändes. 

 

RAPPORTER 

Gun, Marianne och Rolf har varsin dam som får hjälp och stöd. 

Sigrid G är från nu synombud, Gunilla Mikkola, som är ny i vår grupp, är 

hörselombud. 

Gun påpekar att Anna Lundqvist, som slutat i kommitten, ändå är kvar i 

väntjänsten  

Vi pratade också om att vi inte ska göra riktigt ”vad som helst”, utan att vi kan 

hänvisa till kommunfixaren som utför en hel del sysslor kostnadsfritt. 

 

KAFÉ BJÖRKEN 

Vi konstaterar igen, att lokalen inte är så bra för oss. Det blir ofta trångt, och 

ont om stolar när vi har populära program, och gästerna blir 30-40 pers. 

Våravslutning 23/4 med hattparad. 

Första kaffeträffen efter sommaren blir 10/9 och sista innan jul 26/11. 

Gun önskar förslag på program/underhållning. Behövs variation. 

Någon har förslag att vi ska ha programblad för varje termin, som gästerna får 

ta med sig hem.  Kanske vi skulle slippa dyra annonskostnader? 

Marianne som skött annonseringen, vill gärna att någon annan tar över.  

 

Söndagscafe på BRITSARVSGÅRDEN planerat till 11/9 kl 13:00, Rolf och Gun är 

där då. 



Vid VÄNTJÄNSTMÖTET  på Smedjan den 10/3,  berättade Eva Grönlund från 

kommunen, om anhörigstöd och hjälp i olika former, som man kan få, om man 

vårdar en anhörig hemma. Mycket bra information. 

Vi fortsätter med luncherna på KYSELSKA KROGEN första fredagen i månaden. 

ÖVRIGA FRÅGORNA är många på våra möten. Ni skulle bara höra…… 

Att många gamla sitter ensamma och inte kommer ut, är ett problem. Men hur 

gör vi ? En del kanske inte vill, eller vågar ta kontakt,  Och vi har ju ingen 

uppsökande verksamhet. 

 

SOMMARUTFLYKTEN,  för SPF:s 80+ are går i år till Samuelsdals pensionat. Gun 

bestämmer datum med dom, den 26 el 27/7. Anmälan till Gun eller Marianne 

H. Vi som skjutsar, hämtar upp vid Britsavsgården och Promenaden 19,  10:30 

kl. 

 

Marianne och Gun har deltagit i DALADISTRIKTETS ÅRSSTÄMMA  i Mora 7/4. 

Det finns 27000 medlemmar i hela landet, Dalarna 9000,falun 2200. 

 

Gun har varit till Gävle på en DISTRIKTSKONFERENS  där det bla annat 

diskuterades problem med boende för äldre/gamla 

Trevlig sommar, alla vänner ! Nästa möte blir 1/9  kl. 13:00  på Trotz gatan 35. 

Anita skrev 


