
 

 

 

 

Minnesanteckningar från månadsmöte 2018-09-06 på 
Billingshäll 
 
1. Ordförande Bengt Larsson hälsade de 74 medlemmar, som 
 kommit till mötet välkomna. 

2. Ulla Lantz berättade om känslor och handlingar, när en nära anhörig 
 plötsligt blir allvarligt sjuk - i hennes fall, när maken drabbades av 
 stroke. Hon berättade också om rehabilitering, hjälpmedel och saker 
 man helst bör tänka på redan innan något händer, såsom att sätta sig in i 
 det, som den andre normalt brukar ta hand om. Frågor uppkom bl.a. 
 kring hur man får en el-scooter och Ulla berättade att för att få en 
 sådan av Region Skåne krävs en väldokumenterad diagnos med 
 rörelsehinder, annars får man köpa en själv. 

 
3. Ordförande 
 - informerade om att  mycket av årets handlingsprogram är genomfört. 

 
 - informerade från politikermötet på Ligustern den 14/8, att man bl.a. sagt 
 nej till att pensionärsorganisationerna skulle få bli remissinstans och nej till 
 gratis resor med kollektivtrafiken. 

 
 - informerade att 604 personer skrivit under en protestlista mot Vilans 
 nedläggning (100 underskrifter räcker för att man ska ta upp frågan till ny 
 diskussion). Protestlista finns också ute mot förändringar inom 
 demensvården, men möjlighet att säga sin mening finns även på Kävlinge 
 kommuns hemsida, under rubriken ”Åsikt Kävlinge”. 
 Vad gäller kommunen, så är en omorganisation på gång och Ann-
 Louise Christensson kommer att bli ny omsorgschef för 620 personer. 

 
 - påminde om trivselkvällen – grekisk afton - den 26/10 med grekisk buffé 
 och grekisk underhållning. 

 
 - informerade om att det kommit inbjudan från Club Gillhög till höstfest den 
 20/10. Närmare information finns på anslagstavlan. 

 
 - informerade om att Club 75 mister sitt förråd på Billingshäll och därför 
 måste rensa ut en del. Bl.a. finns där pärmar med noter sen tiden då 
 klubben hade sångkör och undrar om någon har intresse för dessa. Britt- 
 Marie Skoogh anmäler intresse och kommer att ta hand om dem. 

 
 - Ordförande efterlyser också på nytt fler aktiva medlemmar för olika 
 uppgifter i föreningen och informerade om att Vellinge SPF-klubb tvingats 
 lägga ner på grund för få aktiva. Du som är intresserad - hör av dig till 
 någon i styrelsen. 

 
 



 

 

 

 

 
5. Pia Tiensuu informerade om att intresset för studiebesöket på Max-Ess 
 den 18/9 varit så stort att man fått dubblera, men på grund av återbud 
 finns nu 4 platser på förmiddagen kl. 10.00 och 5 platser på 
 eftermiddagen kl. 13:30. 
 Bussutflykten till bl.a. Staffanstorp den 15/11 är fulltecknad och det finns 
 även kölista till den. 

 
6. Tills sist höll Alf och Ingrid dragning i månadsmötets lotteri. 

 
 
Vid pennan: 
Majken Möller  

 
   




