
Minnesanteckningar från månadsmöte 2018-10-04 på 
Billingshäll.

1. Ordförande Bengt Larsson hälsade välkommen till de 133 
medlemmar, som kommit till mötet.

2. Kalle Lind kåserade om sig själv och andra gubbar.

3. Det bjöds på kaffe med mingel.

4. Eva Törnblom informerade från senaste mötet med KPR där även 
John-Axel från klubben närvarat.

- riktlinjer för handläggning inom hemvården ska bli lika i hela landet.
Sjukhus, kommun och primärvård ska samarbeta. Det ska vara tryggt 
att komma hem. Man ska använda sig av ett gemensamt digitalt 
system, ”Mina planer”. Kommunen har 3 dygn på sig att ordna 
hemgången, sen måste man betala/böta. Ett hemtagningsteam har 
bildats. Inom 2 veckor ska biståndshandläggare göra hembesök.

- Från den 1/12 har Taxi Trelleborg, som vann upphandlingen, hand 
om färdtjänsten.

- Ann-Louise Christensson informerade om utfallet av en enkät om 
äldrevården varit i huvudsak positivt för Kävlinges del. Mer om detta 
finns på Kävlinge kommuns hemsida. Ensamhet upplevdes som det 
största problemet.

- Tillgänglighetsplanen har gått ut på remiss till pensionärsorganisa-
tionerna och Club 75 håller på att skriva remissvar tillsammans med 
de andra organisationerna.

5. Lena Sandin informerade om pysselträffar den 4 och 5/12 kl 13-16, då
man har möjlighet att göra julkransar. Kransstomme, grönt och ståltråd
kommer att finnas, men man får gärna ta med eget. Eget kaffe 
medföres. Anmälan görs på lista efter mötet eller till Berit Takats 046-
73 06 65 eller 070 140 45 87 alternativt berit@takats.se.

6. Bengt Larsson frågade om intresse finns för en historisk vandring med
guide i Kävlinge och lovade arbeta vidare med idén, eftersom många 
var intresserade.

- informerade om att man imorgon startar med planeringen av nästa 
års program och efterlyste idéer/förslag om aktiviteter till Berit Takats 
eller Marie Lundgren.

- informerade om att vid nästa månadsmöte den 8/11 kommer utöver 
tidigare program med jurist Annika Jensen, chef för Billingshäll att 
informera om förändringar där.



- informerade om att trivselkvällen den 26/10 är fulltecknad.

- informerade om träff med alla klubbens funktionärer den 18/10 och 
att han själv deltar i ordförandekonferens den 25/10.

- informerade om att 175 personer lämnat in medborgarförslag om 
gratis resor för pensionärer. 100 personer krävs för att frågan ska tas 
upp igen

7. Vårt teaterombud, Lars Erik Svensson informerade om att det efter 
återbud finns två biljetter till Singin´ in the rain i Kristianstad den 14/10.

- och att man den 17/2 planerar besök på  Malmö Arena för att lyssna 
på Polisens kör och musikkår, samt Nils Olsson från Malmö opera och
två andra tenorer. Besöket kostar 325:-. De som är intresserade ska 
anmäla intresse senast under nästa vecka.

8. Axel Månsson, påminde om IT-caféet som startar 26/10, dit 
medlemmar är välkomna för hjälp med olika datorproblem.

- och informerade om att en nybörjarkurs i släktforskning startar den
 15/1, om tillräckligt många är intresserade.

9. Till sist höll Alf och Ingrid dragning i månadsmötets lotteri.

Vid pennan:
Majken Möller


