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Fängslande årsmöte hos SPF Seniorerna Trögd

Ordföranden Monica Johansson hälsade 40 medlemmar välkomna och förklarade 
mötet öppnat.

Till ordförande för mötet valdes Roland Emanuelsson. Styrelsen för 
SPF Seniorerna Trögd kommer under 2019 att bestå av: Ordförande, 
omval av Monica Johansson, ordinarie ledamöter Sture Pettersson, 
Marianne Andersson, Else-Britt Andersson, Ingvar Bergdahl, Kerstin 
Ryman, Mona Ahlberg samt suppleanter Bengt-Olof Lennartsson, 
Ingemar Andersson och Kurt Gådevid.

Som vanligt har SPF:arna haft många aktiviteter under året: Nämnas 
kan modevisning i mars, underhållning med trubadur i april och 

promenad i Hjälstaviken i maj. Den hemliga resan i juni gick till Enköpings Åkeri och 
Bodatomtens hantverksgård. Sillunchen i augusti är ett måste och i september fick 
SPF:arna lyssna till reseskildringar. På begäran blev det modevisning igen i oktober 
och i november var det trivselträff med underhållning av Aila Mattila.
Boulesektionen har varit mycket aktiv. Stickcafé och friskvårdsaktiviteter har fortgått 
som tidigare.

Blommor gavs till avgående styrelseledamot Ulla Haeger för hennes insats under 
gångna år och hon går nu in i valberedningen, Göran Karlsson och Lars Blomqvist för 
deras arbetsinsatser i boulehallen och till Gittan Andersson och Hans Axelsson som 
lämnar valberedningen.

Efter årsmötet blev det kaffe med bulle och kakor och ordföranden påannonserade 
”Skivor till kaffet” med Pecke Abrahamsson, som sedan 1983 arbetat som polis i 
Enköping. Efter 22 år i yttre tjänst ”sitter han nu inne”. Det bjöds på
många gamla fina låtar. Exempelvis En kväll i juni, Dagny kom hit
och spill, Byns enda blondin m fl. Mellan låtarna berättade Pecke
dråpliga händelser från polislivet. Som Lindkvist som satt på ett
ölcafé 1893 och retade upp sig på att Nyström, som han trodde,
skulle få besök av en lättfotad dam. Han surnade till och begav sig
till Nyströms hem, ramlade in genom fönstret, måttade ett slag mot
Nyström som duckade, men inte hans fru som stod bakom.
Lindkvist blev rädd och flydde fältet, men fångades in efter fyra
dagar och sattes i finkan. En annan gång greps en man med arton
kontokort på fickan. Han burades också in och såvitt vi vet sitter
han kvar där än. Man kan inte säga annat än att det var fängslande underhållning och 
SPF:arna riktar ett stort tack till Pecke Polis.

Dagen avslutades med dragning i choklad- och blomsterlotterier.

Kerstin Ryman
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