
 

 

 

Minnesanteckningar förda vid SPF:s Väntjänstkommitté 

 
Plats: SPF.s exp, Trotzgatan 35. Falun 

Datum: 2017-11-09 

 

Närvarande: Rolf Alvolin, Anita Bonde, Gun Eriksson, Marianne Häggblom, Håkan Romlin, 

Gunilla Östman Mikkola 

 

Inledning 

Gun Eriksson hälsar medlemmarna välkomna. Till sekreterare valdes Marianne Häggblom. 

Förslag till kallelse samt föregående minnesanteckningar från 2017-10-12  godkändes. 

 

Rapporter 

Gun Eriksson rapporterar att hon har daglig kontakt med den person som hon är väntjänstare till. 

Gunilla Östman Mikkola hjälper en granne. 

Synansvarig Anita Bonde och hörselansvarig Gunilla Östman Mikkola har för dagen inget speciellt 

att rapportera. 

Nyrenoverade Smedjan har blivit ett trygghetsboende som utannonserats som beläget centralt och 

kompisnära. 

 

På Kyselska krogen träffas SPF are första fredagen i varje månad för gemensam lunch. Det brukar 

komma ungefär 10-15 gäster. Under hösten har restaurangen börjat med att bjuda på våfflor som 

dessert. Uppskattat av gästerna.  

Verksamheten på Café Björken har uppskattats och antalet gäster har ökat under hösten. 

 

Ett medlemsmöte kring äldre och bilkörning  tog upp äldres situation i dagens trafikflöde. 

En representant från Dalatrafiken kommer till Café Björken under våren 2018. 

 

Verksamhetsplan 

På Britsarvsgården kommer vi att ansvara för söndagscafé  den 15 april 2018. 

Café Björken startar vårens verksamhet lördagen 13 januari. Starten sker med en julgransplundring 

Pia Ekström  informerar om SPF Faluns studiekommitté och vårens studiecirklar. 

20/1 medverkar Anna Hagland från Studieförbundet Vuxenskolan 

27/1  Ev Bertil Mogrind sjunger och spelar 

10/2  Bokbord. Gun ordnar 

17/2  Centrumkyrkans spelmän 

24/2  Kortlekar av olika slag 

3/3    Tom Bergerengen spelar och sjunger 

10/3  Margareta Dunkars medverkar med tankar kring kost etc 

17/3  linedance 

24/3  prel Apoteket berättar och ger tips om egen vård /alt Dalatrafik 

7/4   Linnea Rolfsdotter spelar och sjunger 

14/4  prel Apoteket berättar och ger tips om egen vård /alt Dalatrafik 

21/4  hattparad avslutning 

Med reservation för ev ändringar. 

 

Luncherna på Kyselska krogen fortsätter den 1:sta fredagen varje månad under våren. Två SPF 

värdar önskas/tillfälle. 

Verksamheten på café Björken fortsätter under våren som vanligt. Christina Öhlén ansvarar för 



personallistan. Tack för det Christina!. 

 

Lena Söderlund och Sune Hallstenson kommer att sluta som väntjänstare 1/1 2018. 

 

Gemensamt Väntjänstmöte planeras för alla väntjänstare vid ett tillfälle under våren. 

 

Högläsningsträff på stadsbiblioteket onsd 29/11 kl 14-15.00. Anmälan senast 17/11. 

Hosjögården, Korsnäsgården, Britsarvsgården och Björken önskar hjälp med högläsning för sina 

gäster/boende. 

 

Övriga frågor 

SPF Seniorerna Väntjänsten Falun önskar få ytterligare kvinnor och män som vill vara med i 

väntjänstgruppen. 

Tack på förhand. 

Kontakta Gun Eriksson väntjänst ansvarig tel 070-6941752 

Nästa möte 

Nästa möte i Väntjänstkommittén blir i slutet på januari eller i början på mars. 

 

Vid pennan 

Marianne Häggblom 

Väntjänsten 


