
 

 

Månadens brev – november 2019 

 
Lite information: 
Nu har de flesta aktiviteter kommit igång och hösten har infunnit sig på allvar.   
Den 10 oktober var det månadsmöte med två föreläsningar, dels av Västeråspolisen 
Anders Hedström som berättade om hur vi kan undvika att fastna i begrägerier och 
Eva Mebius visade oss hur vi hittar information om läkemedel  i FASS.  
Väldigt intressanta föreläsningar.   
 

• Ett tillägg från Eva Mebius: 
En viktig detalj om "lagerstatus"  
Av säkerhetsskäl ingår inga narkotikaklassade läkemedel, dvs sömnmedel och starka 
smärtlindrande medel, i förteckningen över lagerstatus. 
Starka smärtlindrare är i princip alla över basbehandling med t.ex. Alvedon, Ipren, 
Naprosyn och liknande. 

 
Den 3 oktober åkte 29 förväntansfulla medlemmar  till Falun. Utflykten uppfyllde 
alla förväntningar med god mat/fika och intressanta studiebesök. 
 
Den 18 oktober hade vi årets andra « Afternoon Tea» som blev väldigt uppskattad. 
Kulturchefen Niklas Lindberg  var inbjuden och gav oss en intressant informatiom 
om stadens breda kulturliv. Därefer bjöds vi på gott te med tillbehör och trevlig 
samvaro.  
 
Vad händer i november? 
Den 7 nov: Besök på Hälla Kafferosteri med lunch och provsmakning. Anmälan 
senast 1 november. Kostnad 349 kr som innefattar lunch, demonstration om 
kafferostning samt provsmakning och lite historia om kaffet. Alla får en påse med 
nymalt kaffe med sig hem.  
 
Den 20 nov: Besök på Effecta Aktionsbyra med information om förmedling av 
inredningsföremål, konst m.m. Anmälan senast 10 november. Kostnad gratis. 
 
Den 21 nov: Månadsmöte-Salaligan.  Glenn  Andersson kommer till oss och föreläser 
om vad han hittat i arkiven om Salaligan «Hemska händelser» 
 
Den 29 nov: Vinprovning. Anmälan senast 15 november max 30 personer. Kostnad 

250 kr. OBS: Byte av lokal till Bfr-Senioren p.g.a dubbelbokning i 
Ordenshuset. 



 

 

 

 
 
”Nyårskonsert på Cassel” Vi har lyckats förboka 40 platser till den 5 januari 

2020, men vi måste boka dem senast 10 november, i dagsläget finns det 7 platser 
kvar. Anmäl till jamgunnel@gmail.com  
 
Studiebesöket på Nortvolts forskningsanläggning är tyvärr inställt. 
Alla studiebesök där är inställda året ut. Vi får återkomma till nästa år. 
 
Vad händer i början av december? 
After Work 6 dec. 
Månadsmöte/Julavslutning 13 dec. 
 
Gå gärna in på vår Hemsidan: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre 
 
 

Styrelsen 
genom Gunnel Jonsson 
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