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Vad avhandlades på styrelsemötet 21 januari? 
 

 

Genomförda arrangemang 

Sedan förra styrelsemötet har vi haft endast två träffar på grund av julhelgerna. Vi har haft 

julgransplundring den 7 januari där 60 medlemmar deltog.  

Måndagscafét den 20 januari, med kommunalråden Leif Pettersson och Håge Persson, var 

mycket populärt och välbesökt. Fyllt till sista plats med hela 47 deltagare. 

 

Kommande program 

 28/1: månadsträff:  Markus Leu sjunger Sinatra, Elvis och Dean Martin. 

 10/2: måndagscafé: Okända kvinnliga tonsättare. Inge Hällkvist. 

 14/2: lunch på Räfsnäsgårdens Värdshus. 

 

Förberedelser inför årsmötet 25 februari. 

 

Mikael skriver en insändare till tidningarna om måndagscafét med Leif och Håge. 

 

Vi ska skicka ut intresseförfrågan om medverkan från medlemmar i en studiecirkel om 

ofrivillig ensamhet. Det finns ett självinstruerande studiematerial. Anmälan senast 15 

februari.  

 

Heljä Lindgren har avsagt sig friskvårdsansvaret. Ingen ny friskvårdsansvarig utsedd. 

 

Antal registrerade medlemmar är nu 209. 

 

KPR (Kommunalt Pensionärsråd) 

Kommunstyrelsen, Håge Persson, meddelade att kommunchefen Jan Lindström går i 

pension första halvåret 2020. Beslut har tagits om en sammanslagning av 

arbetsmarknads- och integrationsenheten för att få en effektivare verksamhet. Utredning 

av administrationen pågår i kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens 

förvaltning har beslutat att ta bort tjänsten kanslichef, ansvaret ligger nu under stöd- och 

styrningschefen. En näringslivsstrategi ska tas fram, näringslivschef Erik Odens är 

ansvarig och arbete med den.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden, Magnus Erbing, meddelade att en snösvängs kostar 250 000 

kr, en minigolfbana ska byggas vid Väsmanstranden, en översyn av organisationen pågår 

för en effektivare organisation, klagomål från vissa vägföreningar har inkommit samt att 

belysningar saknas vid några cykelbanor. 

 

Vård- och omsorgsnämnden, Åsa Bergqvist, informerade om nämndens budget samt att 

500 000 kr ska avsättas för utemiljö, man vill öka föreningsstödet 2020, resultatet av 

brukarundersökningen är klar, kommer att redovisas senare för pensionärsrådet. Ändrad 

ledningsstruktur ska det beslutas om 1 februari 2021. 

 

LudvikaHem, Alexander Trygg, seniorboende i Grängesberg blev dyrare än budgeterat 

och de inte kommer bygga bostäder på Folketshus parkering samt att man kommer att 

avyttra bostäder.  
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Väntetider för äldreboende har minskat.  

 

Avtalet med VB Energi finns nu på hemsidan. Mikael skickar ut via mejl. Måste även 

skickas till de som inte har mejl. 

 

Förutom detta avhandlades formalia och föreningens ekonomi. 

 

Mikael 


