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Vad avhandlades på styrelsemötet 22 maj 2019? 
 

Förutom stående punkter och formalia behandlades följande: 

 

Genomförda arrangemang 

På månadsträffen i 23 april hade vi besök av Vibygubben från Östansjö som berättade 

skrönor och historier från Sydnärke.  

Två måndagscaféer genomfördes under månaden, båda på annan ort än i klubblokalen. 

Det första gick av stapeln i Norsån där det var film och visning om hur man bygger ett 

timmerhus. Det andra var besök hos plåtskulptören Björn Flinth Slogåsen. Vi har haft 

städdag på Hembygdsgården. Månadens lunch flyttades till Hagge golf på grund av att 

Heakrog i Mockfjärd hade slutat med lunchservering. 

 

Kommande program 

28/5, månadsträff. Maria Keohane.  

4/6, sillunch. 

18/6, bussresa. Räkkryssning på Runn.  

 

Planering inför hösten är klar. 

 

Antal registrerade medlemmar är nu 211. 

 

Rapport från KPR-möte.  

I höst sker en stor omläggning av busstrafiken i Ludvika kommun för att bättre anpassa 

bussarna till arbetstider och tåg. Ludvika kommun gör om sin hemsida för att 

administreringen ska bli enklare och för mobilanpassning. Ursula Fürtig informerade om 

trygg och säker kommun, bland annat trygghetsvandringar. Håge Persson informerade 

om kommunens dåliga ekonomi. Det måste sparas inom alla områden och sektorer. 

Åsa Bergkvist ansvarig inom vård och omsorg informerade bland annat om att man som 

förening kan söka olika bidrag som till exempel hyra för föreninglokal. Sandpåsar för 

allmänheten att hämta utanför affärer har inte gått att genomföra i år. Fixartjänst på gång. 

Kommunen spar in pengar på Dan Andersson veckan. Badet Grängesberg har återgått till 

normala öppettider. Seniorboende Grängesberg fulltecknat. Stadsparken i Ludvika görs 

om, vi kan lämna förslag på utformning. IVPA bilen används i Fredriksberg. Man vill få 

till ett utökat avtal för bilen ska gälla även i Grangärdebygden. 

 

Pia och Nicke har varit på KPR möte Rättvik.  

Regionsrådet Krister Karlssoner satte Ulf Berg som hade fått förhinder. 

Region Dalarna måste spara pengar. Det görs på administrativa tjänster så att vården inte 

ska bli lidande. Man vill utöka primärvården i Ludvika för enklare sjukdomsfall. 

Studieförbundet Vuxenskolan informerade ”Tillsammans mot ensamhet”. 

Redovisning av enkätundersökning i Svärdsjö ”Boende när man blir äldre”. Man vill bo 

kvar i bygden, äldreboende önskas. Vi har en bra KPR verksamhet i Ludvika kommun. 

Det är inte lika bra ställt i alla Dalarnas kommuner. En representant från Rättvik berättade 

att de försöker få igång KPR verksamhet i kommunen. 

 

 

 


