
Björn Eriksson hos SPF Tranås Seniorerna vid månadsmötet. 

Vid månadsmötet den 17 maj berättade F. Landshövdingen i Östergötland om 
upplevelser och händelser från sitt aktiva liv. Intresset var stort, mera än 170 
medlemmar hade sökt sig till Brunnsparkskyrkan i Tranås för lyssna samt att träffa 
vänner och bekanta.  

Brunnsparkskyrkan sedd från Brunnsparken.            Entrén till Brunnsparkskyrkan. 

Vid välbesökta möten är Brunnsparkskyrkan en bra träffpunkt. Hos Tranås 

Seniorerna träffas och trivs man. 

Månadsmötena spelar en viktig roll som mötesplats för medlemmarna i Tranås 
Seniorerna. 



Björn Eriksson börjar att berätta om en rad händelser från sitt arbetsliv. Spännande 
beskrivet med stort mått av humor och självironi. En del om hur spelet bakom 
kulisserna till maktens korridorer går till. Som Generaldirektör inom olika myndigheter 
fick besökarna en, ibland drastisk, beskrivning hur frågor behandlas och utvecklas 
inom Tullverket, rikspolisstyrelsen, kustbevakningen och inte minst som landshövding i 
ett län med "sega" östgötar. Avslutningsvis berättade han med stort allvar om sin roll 
som "huliganutredare". 



 Kommunalrådet Anders Wilander.   Koncentrerat lyssande till Björn Eriksson.             

Anders Wilander informerade sig om  föreningens verksamhet och aktiviteter, även om 
att lyssna på Björn Eriksson var ett viktigt inslag i besöket. Det är förvånande sällan 
föreningarna får besök av kommunpolitikerna. Andelen 65+ är ändå ca 4 000 personer 

inom kommunen. Så, hur tänker man........? Den frågan är många som vill ha svar på. 



 - Kören framförde flera sånger med både känsla och kraft. Under Sarah Gustavssons 
ledning är kören en viktig framgångsssaga för föreningen.  - Under två år har Hans 
Öhman och Stina Carlfors varit ansvariga för programinslagen vid månadsmötena. 
De fick tack med blommor och applåder.  

Olle Carlfors gav många tips inför höstens möjliga studiecirklar och aktiviteter. I 
samband därmed presenterade resekommittén en resa i augusti med bl.a. 
vinprovning. 

Redan den 28 maj  går en resa med Tranås Seniorerna till Västergötland och Göta 
Kanal. 

Alla påmindes om att nästa månadsmöte är den 16 augusti. Karl-Axel Nilsson står för 
programmet, på sitt suveräna sätt. Kören kommer att sjunga och allsång är en viktig 
del i programmet. 

Ordföranden Astrid Håkansson tackade kören, och alla andra medverkande. Ett 
stort tack riktades till roteombuden som galant hanterat så många besökare och 
kaffegäster. Efter dragning av lotterierna avslutades mötet med att gemensamt 
sjöngs "Den blomstertid nu kommer .........".  Alla tillönskades en trevlig och skön 
sommar!
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