
Mars månadsmöte hade lockat 140 Tranås-Seniorer för att lyssna när Kenneth Eklund berättade om 
sitt händelserika liv som polis. Han berättade medryckande om sin karriär och om hur han blev 
inblandad i det ledsamma Malexanderdramat där två poliser blev skjutna till döds. 
Många var också nyfikna på vår nya ordförande Jan Ågren, som introducerade oss till den digitala 
världen, vilket kan bli ett lyft för föreningen och locka många att lära sig lite mer om datateknik. 

Jan hälsar oss välkomna till sitt första möte som ordförande. Han välkomnar också fem nya 
medlemmar. 



Nya medlemmar Eva och Runar Norde-Johansson från Sunhultsbrunn. 
Eva-Lena Aspenström Tornberg ny medlem (tyvärr ingen bild). 

Sirkka Sjögren  Sten-Ove Håkansson (längst bort) 



Jan visar hur man med läsplatta kan komma åt den digitala världen lika lätt som med dator. 
Han tänker visa olika användningsområden under framtida möten. Vi fick tips om hur vi ska bli av 
med försäljare som vi inte vill tala med. Sedan hälsades Kenneth Eklund välkommen som började 
sin spännande berättelse. 



Åhörarna satt andäktigt tysta under Kenneths berättelser om sitt arbete som polis. 



Hur kunde vi glömma vattnet till talaren? I vanlig ordning fixade Karl-Axel det. 



Ordf. Jan  tackar Kenneth Eklund med blomster för hans intressanta berättelser om sitt 
spännande liv som polis. 



Efter Kenneths berättelser blev det kaffepaus, där macka och kaka smakade fint. 



Det ser ut som om det var fler som tyckte det. 



Bertil berättar om Tranås seniorprojekt som har blivit uppmärksammat av äldresamordnare Eva 
Nilsson Bågenholm på Socialdepartementet, efter brev från Carina Petterson, enhets- 
chef i äldreomsorgen i Tranås kommun. Se adress nedan: 
http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=40330&childId=18666 

Kerstin och Lisbeth berättade att de skickat in svar på remissen angående sjukvård i Tranås 
kommun. 

http://www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=40330&childId=18666


Inger Hill berättade om hur väntjänsten fungerar. Olle Carlfors informerade om att han och Berit 
Öhman deltar i en halv dags ekonomiutbildning. 
Han påminde också om kurserna Fåglar i Tranås-
trakten och Från druva till vin som börjar 19/3   

Nu är det dags för dragning på entrébiljetter och lotter. 

Undrar om det här går att dricka? Glad blev Mona i 
alla fall. 

Det ska nog vara kallt, du får låna min vinkylare. 



Snacka om att vara glad, det här var riktigt skoj, eller.... 



Det är de här vi ska tacka för alla goda mackorna och all annan service vi har fått. (om ni läst detta 
tidigare "inga tyrkfel i denna bok"). 



Bara nationalsången kvar, sedan går vi hem. 
Nästa månadsmöte 11 april, då är det mannekänguppvisning. 




