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Författat av mig Gunvor Hanson till ER ALLA 

Två tredjedelar av sommaren har passerat och som vanligt har vi ojat oss över torkan och 
avsaknaden av regn. När regnet kom kunde vi pusta över väta och kyla, liksom alla gångna 
somrar. Det konstiga är att när vi var barn var somrarna jämt fina. Det var bättre förr. 

Vad har vi Vikingar gjort under den gångna våren och försommaren? I mars åt vi ärtsoppa i 
Florasalen med Bro Spelmän som underhållare. Sillunch en vacker dag i maj med 
tipspromenad i Frölunda friluftsområde. Göken lyste med sin frånvaro. 

Mannekänguppvisningen i slutet av april var liksom de andra evenemangen välbesökt och 
uppskattad. Qigong, dans, bridge, stavgång samt boule har pågått under våren som vanligt. 

Alla utflykter till Sala Silvergruva, Åland, Skagen och Ockelbo var mycket välordnade och 
trevliga. Tack ”busskommitén” för allt arbete och omtanke ni lagt ner! 

”Bara-Vara”-eftermiddagarna i vår trädgård var trivsamma och glada och jag tror även 
uppskattade. Kursen i Historisk matlagning var intressant och rolig. 
 
Till Distriktsstämman i Stockholm var Arne Norgren och undertecknad valda. Distr.ordf. 
Sven-Ingvar Larsson omvaldes. Stämman krävde effektivisering av Förbundskansliet samt 
avskaffande av generalsekreteraren och att förbundsavgiften skulle sänkas med 20 kr. Tre 
nya utskott förutom AU har tillsatts: Medlems-Sociala och Utbildningsutskottet. 
Distriktsstyrelsen med sitt kansli har fortsatt försökt att vara mer tjänande än styrande. 

Under våren har representanter för pensionärsföreningarna sammanträffat med kommunens 
dito och talat om aktivare samarbete när det gäller underhållning av olika slag. Etablerade 
författare och musiker kostar pengar och hjälps vi åt blir summan mindre för varje förening. 
Ekhammarskolans aula har renoverats under sommaren och kan ha lämplig storlek vid 
samarrangemang. 

I höst kommer vi tillsammans att anordna en SENIORDAG med intressanta föreläsare. Bl.a. 
kommer det att talas om förebyggande av fallolyckor i hemmet. 
Vi kommer också att fokusera på hur man kan hjälpa och avlasta anhörigvårdare (som oftast 
är lika gammal som den vårdade). Hur behåller denna person sin intigritet när 
hemtjänst/hemsjukvård kommer och går, upp till 9 ggr./dygn. Vem vill ha det så, förutom 
myndigheterna som tycker att lösningen är lyckad? 

Hur många anhöriga till multisjuka vet att de som har hög hjälpinsats i hemmet också har 
rätt till tandvård i hemmet? Sådan ingår i behovsbedömningen! 

Har Du någon fråga eller synpunkt på det jag skrivit, är Du välkommen att höra av dig till 
mig på 08-582 463 10. 

Under hösten kommer ett nytt spännande program med b.a. resan till PRAG i slutet av sept. 



TÄNKVÄRT: Mogna kvinnor är som apelsiner. Klyftiga inuti och litet ojämna i skinnet. Män är 
som ostar. De mognar långsamt.  
 
Ha det så gott! 
Gunvor Hanson 

 


