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Vad avhandlades på styrelsemötet 23 oktober 2019? 
 

Förutom stående punkter och formalia behandlades följande: 

 

Under perioden har vi haft ett måndagscafé på Kullen med guidning av  

Anna-Karin Andersson i ett fantastiskt höstväder. Pubkväll på Gästis med Tobbe Andersson. 

Lunch på Restaurangskolan. Samt ytterligare ett måndagscafé denna gång med Kjell 

Pettersson som berättade om Schweiz. Förutom alla våra cirklar. 

 

Kommande program 

29/10: månadsträff. Silverkören underhåller. 

4/11: måndagscafé. Peter Olsson visar fågelbilder.  

15/11: lunch. Vanbo Herrgård. 

18/11: måndagscafé- Sju sorters kakor. Glädjespridarna underhåller. 

 

Måndags caféet den 9 december ställs in på grund av föredragshållaren har lämnat återbud. 

Mikael informerar via mejl. 

 

Styrelsen slår in julklappar till Julmarknaden på Hembygsgården den 20 november efter 

styrelsemötet.  

 

Fritt fram att skriva insändare till tidningar efter våra möten. Bra reklam för föreningen. 

 

Studiecirkel ensamhet. Maude går igenom materialet. Vi kanske startar en cirkel till våren 

 

Antal registrerade medlemmar är nu 210. 

 

KPR 

På KPR mötet den 26 september informerades/diskuterades bland annat att: 

Sandlådor ska placeras ut på vissa ställen i kommunen. 

Lars Handegaard meddelade att Vård- och omsorgsnämnden överskridit budgeten. 

Kultur – och Fritidsnämnden behöver eventuellt ta ställning till om alla nuvarande badplatser 

ska drivas i kommunal form, för att spara ytterligare medel.  

Ludvika Hem meddelade att det finns 4 lediga lägenheter på Kvarngården samt att man ska 

bygga 8 hyreslägenheter på Laggarudden. 

Det finns problem med en grupp ungdomar som driver runt mellan bibliotek, Haffas och 

sporthallen. 

Katrin Flodström redogjorde för värdighetsgarantin. Alla har rätt till utevistelse dagligen samt 

rätt till kontaktperson, levnadsberättelse. Det görs ingen uppföljning av värdighetsgarantin 

och få känner till den. Pia vill gärna följa upp kommunen på hur de uppfyller 

värdighetsgarantin. Hon fick mötets fulla stöd. 

Biträdande bygglovshandläggare Maja Hamnevik berättade om kommunala regler för 

fallfärdiga hus och tomter. 70 ärenden finns idag som ta tid att utreda.  

 

Förslag från förbundet till nya stadgar tas upp på ordförandekonferens. 

 

Samverkansmöte med Ludvika och Smedjebacken flyttat till 5 november. 
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Mikael har varit på inspirationsmöte för mediaansvariga. 

Bengt Simonsson från SPF Senoirerna Borlänge och distriktsstyrelsen höll i mötet. 

Helena Nyman chefredaktör på DT var inbjuden till mötet. Hon berättade att tidningen har 

40.000 prenumeranter varav 30.000 har papperstidningen. Medelålder på de som har 

papperstidningen är 67år. Man tappar prenumeranter varje år, ett par procent. 

Filosofi att vara så lokala som möjligt. Man har 2 reportrar per tidning lokalt på 7 platser som 

täcker 15 kommuner plus en grupp i Falun. Det finns en reporter som bevakar Region 

Dalarna. Ingen som bara bevakar äldre frågor. Tipsa gärna tidningen om frågor som SPF 

driver för att få ett reportage i ämnet. Bra att skriva om en person om man vill ta upp en större 

fråga. Vi kan också skicka till insändarsidan. Vi får inte vårt namn under reportage som 

skickas in på grund av att tidningen kan ändra/minska ner innehållet. Däremot ska 

insändarens namn finnas under inskickad bild. GDPR gäller inte för tidningar. Vi försökte få 

beröm för att vi fyller tidningen med artiklar. Bra reklam för föreningen när vi skickar in 

reportage. Diskussion om vart man ska skicka artiklar. Helena ska återkomma. 

 

Dags att beställa C5 kuvert och kopieringspapper. 

 

 

 

 


