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Fredagen den 16 maj var vi samlade till cafe ftir sista gången i vår lokal, Radiomasten 9.
Förutom en kort resumö av Inga-Britt Carlberg över arbetet med att få tillgang till
möteslokalen ftir ca. l0 fu sedan och över det arbete som giorts fiir att kunna behålla
Radiomasten 9 så lålste vår medlem Sven Nyberg en egen skriven dikt som speglar vissa
htindelser under de gångna åren i lokalen. Se bifogad dikt som uppskattades mycket. För
underhållningen svarade Seppo Håirkönen med sin musik och sitt historieberättande. Seppo
lockade fram mangen skratt och mycket applåder. Efter underhållningen bjöds de över femtio
nåirvarande medlemmarna på gott kaffe med dopp av cafdgruppen samt Stig-Olof och
Margaretha. Niistkommande cafd till hösten ar iväranya lokaler i Ängsgarden, Mjölkudden.

Vid vårt månadsmöte den 8 maj genomfiirde vi vår "Hearing" med våra kommunala politiker.
Alla partier var representerade frånsett KD. Vår moderator Torsten Åhlander ledde SPF
Mjölkuddens utfrågping som varade 1.5 tim och enbart handlade om äldrefrågor. De
frågestiillningax som framstiilldes handlade i fiirsta hand om vfuden/omsorgen, sedan boendet
och slutligen kommunikationer. Medlemmarna fick i ftirväg inliimna frågestiillningar till
styrelsen. SPF Mjölkudden har fatt mycket beröm ftir sitt sätt att genomftira "Hearingen" och
Torsten fiir sifi sätt att leda mötet. Mer åin 70 medlemmar deltog vid mötet som avslutades
genom att månadsgruppen serverade kaffe med dopp.

Kommande månadsmöte mandag den 26 maj hålls i Tunaskolans aula och börjar k1.14.00.
Från Socialfiirvaltningen kommer Katmina Morin och Johan Runelöv och informerar om det
nya programmet ftir bättre hemtjåinst. Lennart Isaksson fran LTU informerar om projektet
digitala vårdtjåinster medan Kadn Widman ger tips om ltikemedel fiir ?ildre. Vår kör Chorus
Elina kommer afi underhålla oss på mötet.

Sillunchen den 4 juni blir istälet Laxsoppa på Scandic Hotell kl. 14.00 samma dag p.g.a. att
vi flyttar till Ängsgården. Kostnaden ft)r Laxsoppan åir 65 kr inkl. smör, bröd, ost,
lättöUvatten/mjölk. Vidare ingår kaffe med kaka. Önskas starköl kostar den 35 kr istället ftir
66 kr och ett glas vitt vin 35 kr is*illet ft)r 69 kr.
Anmälan om deltagande sker till Karin Widman 07A-24146 18. Sista anmälningsdag är
fredag den 3015.

Höstens första månadsmöte måndag den 25 augusti kI. 13.00 inviger vi våra nya lokaler
på Ängsgården med surströmming och tkrtz. Fortsättningsvis böijar våra
månadsmöten kl. 13.00. Vi får nu samma starttid fiir både caf6er och
månadsmöten nämligen kl. 13.00. Notera detta i era almanackor.

Ni ä vamrt välkomna till både månadsmötet och Laxsoppan!

Htilsningar
KenthNilsson
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lt{ågra verser titt SPF:s sista caf6 på Radiomasten 16 maj 2fiL4.

Jag heter Sven och jag bar här brev6
och nu så står jag här i vårt sista caf6n

i alla fall det sista på Radiornasteno
snart fars det fram med den stora kvasten.
Jag fycker nog ntt dom var lite sffgga,
men det är klart att dom måste få bygsar
och när man är en glad pensionär
så ska man rra' snäll och ej till besvär
och lägga sig i vad dom sfyrande gör.
Så vi håller väl fyst så vi ingen stör.

Nej rlät oss nu tänka på åren sonn farit
på caf6er med sång och musik som har varit,
vi har ju vår cgen Chorus Elinan
det låter så grant att man nästan vill grina"
Och alla sjunger med i yers efter vers
när det spelas dragspel av hono GöreI Särs.
Och irländsk musik lirar Christer och Fluo
dock har FIU aldrig varit herr Engbergs fru.
Kalle Po som nu slagit av på takten
kom hit och berätta' om åren vid makten.
Och Börje, vår prost, han satt här och fikan
och beskrev vad han såg när han stod och predika'.
Och Caf6gruppen har ju alltid stäIlt app
och fixat vårt fika med kaffe och dopp.
Ja, många har dragit strån till vår stack,
och är värda vårt sarnfällda hjärtliga tack

Ja, man måste väI y&' helt otroligt sur
om man inte alls gillar vår fina kultur
och kornmer till våra rnysiga träffar,
och tillsarnmans med andra som är SPF:ar
få tal& om allt som har hänt sedan sist,
om det som har glatt enr om det som v&r trist.

Ilet verkar som dikten min aldrig tar slutn
men jag lovar att nu kan ni snart andas ut.
Jag önskar er alla till glädje och tröst
en jättefin sommilyt sen så ses vi i höst.

Sven Nyberg
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