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Mötet, som hölls i Västerledskyrkan, öppnades av Pia Rosenberg från Grupp 
6 som hade ansvaret denna gång. Hon hälsade alla välkomna och främst 
dagens gäst trubaduren Johan B. Andersson från Västerås som skulle 

underhålla oss i ungefär en timme med visor och ett 
virtuost gitarrspel. Det blev både solo- och allsång 
av kända melodier som de flesta kunde sjunga med 
i (se bilaga). Allt var mycket uppskattat och Johan 
fick t.o.m. avsluta med två extranummer. Tack för 
det. 
 
Därefter följde diverse information samt till slut 
lottdragning före den obligatoriska kaffestunden. 
Dessutom delades pris ut till den enda medlem som 
klarat alla Märtas klurigheter i senaste Enabygden 
och en mycket väl förtjänt blomma till både Anita 
och Per som ser till att allt fungerar med lokal och 
kaffe m.m. i möteslokalen. 

 
Pia efterlyste information om olika aktiviteter inom föreningen som lämpligen 
kan publiceras på hemsidan. Webbmaster Gunnar Tallnäs tar gärna emot. 
 
Föreningens ordförande Inger Rosén Hansson berättade att föreningen 
fortfarande saknar några viktiga funktionärer. Det gäller både någon som kan 
ansvara för friskvårdsaktiviteterna och en läkemedelsansvarig. Båda är 
mycket viktiga för att föreningen ska kunna leva upp till vad man vill erbjuda 
sina medlemmar. Friskvårdsaktiviteter gör att vi behåller hälsan längre. Ändå 
konsumerar äldre personer stora mängder läkemedel. Att hålla koll på dem är 
också mycket viktigt för en god hälsa.  
 
Efter Inger berättade Torbjörn Frohm om vilka resor som är på gång. Några 
av dessa har blivit så populära att man tvingats dubblera dem. Men än finns 
platser kvar. 
 
Maj Kinbo, som är SPF:s representant i Kommunala pensionärsrådet (KPR), 
uppmanade alla att ställa krav på sina partier att lyfta äldre kandidater till 
valbara platser i både kommunal-, region- och riksdagsval. Särskilt i 
Riksdagen är äldre kraftigt underrepresenterade. Maj gladdes också åt att 
Villa Sandgatan och dess för äldre viktiga träffpunkt tills vidare får vara kvar 
efter ett intensivt lobbyarbete. 
 
Vid pennan 
StigF 



Johan B. Andersson spelade och sjöng följande melodier 
 
Sommaren är kort Tomas Ledin 
Det är våren Folke Lindberg 
Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske Sven-Ingvars 
Sov du lilla videung Zacharias Topelius 
Min älskling du är som en ros Evert Taube 
Svinsta skär Gideon Wahlberg (1922) 
Deirdres samba Cornelis Wreeswijk 
Grön kväll i Margaretelund Olle Adolphson 
Till min syster Dan Andersson 
I Can Jive Jerry Williams 
Fritiof och Carmencita Evert Taube 
Får man ta hunden med sig in i himlen Hasse Andersson 
Kostervalsen Hellström/Svenning (1907) 
Sommar och sol Sven-Ingvars, Markolio 
Kärlek och vår 


