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Vad avhandlades på styrelsemötet 20 mars 2019? 
 

Förutom stående punkter och formalia behandlades följande: 

 

  

Genomförda arrangemang 

Tre måndagscaféer har genomförts sedan föregående styrelsemöte: Sultanatet Oman – Ett 

spännande land. Marianne Gottfridsdotter Nåhem berättade, Vet du vad som händer i 

Grangärdebygden. Per Skoog och Lisa Fröbel, GBI, berättade samt Diane Lundwall 

berättade om Hawaii. Det sist nämnda blev mycket populärt där Diane visade bilder, bjöd 

på tilltugg från Hawaii och huladans. Hela 34 personer besökte det caféet. 

 

Två gemensamma luncher har genomförts, ett på Kajkrogen i Ludvika och ett på 

Buskåkers Gästgiveri Stora Tuna. Lördagen den 23 februari var det ett antal medlemmar 

som for till Ludvika och såg Glenn Miller Orchestra. Under februari genomfördes 

årsmötet. 

 

Kommande program 

26/3, Månadsträff. Modevisning, bubbel och tilltugg hos Bergströms. 

1/4, Måndagscafé. Vandrings- och cykelleder i Ludvika kommun. Mikael Areschoug 

berättar. 

4/4, Pubkväll på Gästis. 

12/4, Lunch. Golden Crown Ludvika. 

15/4, Måndagscafé. Elvy Jakobsson. Fallskador och läkemedel som kan orsaka 

fallskador. 

 

Cirklar 

       Qui-gong och smartphone-kursen rullar på liksom musikcirklar och kortspel. 

       Stavgång lär komma igång när vägarna blir snö och isfria. 

 

Antal registrerade medlemmar är 214. KPR/Patientrådet 

 

KPR 

Pia och Nicke var på möte 28 februari. Rapporterades att biblioteken i Dalarna har ingått  

ett samarbetsavtal så att det går att låna böcker från biblioteken i andra kommuner i länet. 

Under tre år ska kommunen ändra sin struktur för att minska utgifter med ca 100 miljoner 

kronor. Inom alla verksamheter i kommunen tittar man bl.a. på bemanningsoptimering, 

inköpsoptimering och lokallösningar. Särskilt hårt drabbas kulturnämnden då dess 

verksamhetsområde inte är obligatoriskt, så det innebär bl.a. att Dan Andersson- 

veckan får bantad budget. Vård och omsorg måste också se över sina kostnader. 

Det särskilda boendet på Kvarngatan går över till Ludvikahem och omvandlas till senior- 

boenden 65+. 

Patientråd 

Patientrådets vara eller inte vara är oklart, rykten går att det är nedlagt. 

 

Anne, Kjell och Ingemar åker till SPF-distriktsårsmöte i Hedemora den 21 mars. 

  

Rapport från möten med PRO. 

Eftersom äldreboenden finns i både Ludvika och Grängesberg borde det vara hög tid att 
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även Grangärdebygden får sådana. Studiebesök ska göras på Ängsgården i Ludvika innan 

gruppen går vidare i frågan.  

 

Sist, men inte minst avtackades Håkan för lång och trogen tjänst i styrelsen, där han varit 

       en klippa. 

 

/Mikael 

 

 


