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På gång 

                 18 juni. Golftävling.                                                                                          
             En påminnelse. Se tidigare utsänd inbjudan. 
  

  12–13 september. News55. 
  Mässan kommer i år att äga rum på Frölunda Torg. Vi deltar som vanligt med 

           monter för att värva nya medlemmar. Annons med program kommer längre fram.  
 

24 september. Fika och film. 
Filmvisning på Aftonstjärnan. Håll utkik efter inbjudan med detaljer som kommer i 

början av augusti. 

 

 26–29 september. Bok- och biblioteksmässan. 
 Tillsammans med övriga fem västsvenska distrikt deltar vi med bemannad monter  
 för att synas och höras och värva medlemmar. 
 

   
     17 oktober. Trafikmöte 
     Intressant program utlovas. Inbjudan med program kommer i sinom tid. 

   
                    29 oktober. Fika och musik. 

            Ny konsert på Aftonstjärnan. Vi återkommer med inbjudan och program. 
 

      12 november. Sång och musik. 
      Detta år träffas vi i Betlehemskyrkan på Vasagatan. Spännande artister är  
      engagerade. Vad sägs t ex. om Tomas von Brömssen? Inbjudan med detaljerat 

      program kommer under hösten. 
 

            15 november. Friskvårdsmöte 
             Lokal: Dalheimers. Huvudinnehåll: Rehabilitering efter stroke. Inbjudan kommer. 

 
               

  Hänt sedan sist 

 
Årsstämma 2019 den 26 mars  

Vår distriktsordförande Lena inledde med en politisk återblick och kunde meddela att KD nu ansvarar 

lokalt för äldrefrågor. Vidare att vi fått en äldreombudsman(kvinna) i kommunen. Hon kommer att bjudas 

in till något av våra kommande möten. Stämman hade besök av vår samhällspolitiska chef Martin 

Engman. Han inledde med att tacka distriktet för en storstilad insats under 2018. SPF Seniorernas 

valbudskap lever vidare: Trygg ekonomi, Trygg vård och omsorg, Tryggt boende. Vi kräver sänkta 

kommunala avgifter och att avgifter för hemtjänst och färdtjänst hålls nere. Vidare att tillgänglighet ska 

beaktas både vid ny- och ombyggnader. Primärvården måste byggas ut med äldremottagningar och tillgång 

till fast läkarkontakt.  
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Geriatrikkompetensen behöver lyftas liksom måltidskvaliteten på äldreboenden och i hemtjänsten. Det 
kommande EU-valet 26 maj är viktigt ur ett seniorperspektiv. Gör din stämma hörd genom att gå och 
rösta! 
Årsstämman avlöpte sedan smidigt under ledning av ordförande Kjell Hansson.  
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för år 2018 och föreslagen budget för 2019 godkändes. 
Valberedningens förslag till ny styrelse, revisorer och ledamöter i pensionärsråd antogs i sin helhet. 
Avgående funktionärer avtackades och vår omvalda ordförande Lena tackade alla i föreningarna för deras 
fina insatser och hon blev själv uppmärksammad för sitt hängivna arbete för distriktet. 
 

Trafikmöte den 4 april 
Mötet samlade nästan 120 deltagare och det inleddes av Bengt Bengtsson som 
presenterade Trafikkommittén och dess ledamöter. 
Maria Olsson från Trafikkontoret informerade om Göteborgs stads förslag till 
fotgängarprogram. Förslaget finns på stadens hemsida för den intresserade. Det 
finns många skäl varför gångtrafik ska prioriteras.  
Den är en del av stadslivet, ger förbättrad folkhälsa, skapar möten mellan 
människor, minskar trängseln i trafiken, leder till en grönare stad och ger 
ekonomiska samhällsvinster. Listan kan göras lång. Fallolyckor utomhus står för 
över hälften av skadade i trafiken och utvecklingen går åt fel håll. Man strävar efter 

att separera gång- och cykeltrafik överallt där det är möjligt. 
Frågan ställdes varför det används så mycket gatsten i stället för slätare plattor vilket skapar risker för 
fallskador. Svaret blev att man tvingas kompromissa mellan gångmiljö- och kulturintressen. 
Nästa talare var Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken. Projektet har beslutats av riksdag 
och regering. Det är en missuppfattning att det kan stoppas av Mark- och Miljödomstolen. Den kan bara 
besluta om ramverket hur projektet skall genomföras på ett säkert sätt. Full effekt av Västlänken kräver 
investering i övrig infrastruktur i Västsverige. Först genomförs Västlänken sedan följer utbyggnad av 
ekrarna in mot Göteborg. 
Iréne Isaksson Hellman från försäkringsbolaget If informerade om risker i trafiken för oskyddade 
trafikanter. 40 - 50 fotgängare omkommer i trafiken varje år, där ett motorfordon varit inblandat. 
Majoriteten är 55 år och äldre. De flesta olyckorna sker i gryning, skymning eller mörker.  
Som avslutning berättade Cecilia Friis från NTF Väst om NTF:s verksamhet 2018 och vad som kommer 
2019, bl.a. ett utbildningsprojekt för äldre i trafiken under hösten. SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet är 
representerade i NTF Väst Äldrerådet där Bengt Bengtsson är ordförande.  
 

Jazzlunchen den 12 april 
Det var stort tryck när nästan 300 personer samlades på Radisson Blu.  
Som traditionen bjuder fick vi lyssna på sprittande jazztoner från Peoria Jazzband. 
Många positiva omdömen hördes från publiken. Väntan på insläpp blev dock 

onödigt lång och det kommer att rättas till inför nästa års träff. 
 
Örgryte hade järnkoll på ”Hjärnkoll” den 7 maj 
I distriktsfinalen i Hjärnkoll deltog 9 lag från olika föreningar i Göteborg. Alla 
kämpade tappert med årets 16 ganska svåra frågor och vi fick gratulera Örgrytes 
lag Ingrid Sjöstrand, Bibban Rydén och Bo Eliasson som blev årets mästare. Den 3 
oktober skall de möta övriga distriktsmästare i en riksfinal i Stockholm. Men 
kampen var hård -endast en poäng skiljde från de två tvåorna Linnestaden och       

                                    Linje 9 lag 1. I höst håller vi tummarna för Örgryte!  
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