
Minnesanteckningar från månadsmöte med SPF Seniorerna i

 Kävlinge, Club 75, den 5 mars 2020.

1. Ordförande Bengt Larsson hälsade välkommen till de 95 medlem-
mar, som kommit till dagens möte.

2. Emeli  e Malmberg   från den ideella verksamheten, Brottsofferjouren
informerade om deras arbete med att stötta brottsutsatta, vittnen 
och anhöriga.

3. Kaffe med kaka serverades.

4. Bengt informerade från utbildningsmöte med kommunen om
- att man kommer höja åldern för när man gör rutinhembesök hos 
pensionärer, från den nuvarande, som är 75 år.
- man startar mobilt vårdteam – ”akut light” för dem som har hem-
tjänst.
- färdtjänst i kommunen inkl. skolskjuts koster ½ miljon/månad.
- 7000 personer står i bostadskö i Kävlinge.
- digitalisering är ett av 4 fokusområden.
- 400 000 personer över 65 år i Sverige står helt utanför den digi-
tala världen.
- hjälpmedelsavgift kommer att införas även i Kävlinge.
- att polisen informerade om att senaste trygghetsmätningen i 
Kävlinge visade på större trygghet.
- att han själv tagit upp trafiksituationen på Mårtensgatan.
- att något gensvar på förslaget att ersätta ordet brukare fanns 
inte.

Han informerade också från veckans styrelsemöte,
- att ett nytt sektionsledarmöte är planerat 22/4,
- att välkomstmöte för nya medlemmar blir det till hösten,
- att grillfesten blir den 19/8 och
- att fikaträffarna i anhörigrummet läggs ner pga inget intresse, 
samt
- från Pia att det finns 14 platser kvar till utflykten 20/5 och på 
grund av återbud 2 platser till besök på tingsrätten.

5. Lars-Erik påminde om 
- att anmäla önskemål om fika vid teaterresan till Kristianstad,
- att det finns 10 platser kvar till Orfeus i underjorden och
- att han reserverat platser till Alice i Underlandet i Kristianstad.

6. Alf och Ingrid förrättade dagens lotteri – denna gång med extra 
vinster skänkta av Yvonne Pehrsson
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