
SPF Seniorerna / Jössebygden Arvikas månadsmöte, 
torsdagen den 20 september 2018! 

Efter en lång sommar var det idag dags, att åter träffa både nya och gamla medlemmar och 
vänner i vår förening. Samlingssalen på Korpralen var välfylld, och lotteribordet var uppdukat, 

precis som vanligt!


Vi började med dagens inbjudna underhållare på podiet:  
Kaj Werme från Brunskog!  

Kaj har under många år underhållit värmlänningar med en blandning av egna och andras dikter, 
små texter och historier, både roliga och mer tänkvärda. Ofta med en underfundig ton, eller 
slutkläm! Särskilt är han välkänd för besökare på Skutboudden, där han dels spelar Anders Jansa 
i Frödingsspelet, men också uppträder i många andra sammanhang. 


Idag fick vi höra uttolkningar av dikter av Gustav Fröding, Gunnar Ehne, Bo Setterlind, Ingeborg 
Salonen och Annika Borg, förutom då många dikter ur hans egen produktion. Allt på äkta 
västvärmländskt mål!

 


De egna dikterna var genomgående underfundiga, och kunde 
handla om vitt spridda ämnen såsom växthuseffekten, kärlek, 
plantsättning och storpolitik! Det senare i form av en dikt om 
Jaques Chirac och provbombningar i Stilla havet! 


Vi var många som imponerades av Kajs goda minne för texter, - 
allt berättades direkt ur minnet. 


Programmet avrundades med en finstämd egen dikt, ”En plats 
bort i skogen” som förmedlade en dolsk stämning vid Hörttjärn, 
uppe på Strandhöjda, ovanför Värmeln,  och den avslutande 
dikten, ”Dagens livsgnista” av Annika borg, präglades av allvar 
och eftertanke. 




Sedan var det dags för kaffe och smörgås! 



Här väntar Bengt och Karin Nordell på att för första gången bli 
serverade. De är nya, inte bara som medlemmar i vår förening, 
utan också som boende i i vår stad. t


Tidigare har de bott i Karlskoga och Helsingborg. Ordförande 
Birgitta, och alla vi andra, hälsar dem välkomna!


Under pausen fick även alla närvarande fylla i en intresseenkät, 
avseende nästa års program. Vi hoppas på många goda tips och 
ideér! 


Nästa stora programpunkt rörde även det en allvarlig fråga: 

Hur förberedda är vi egentligen, om vi skulle komma först till en trafikolycka? 
 

Vår förenings trafikansvarige, Lennart Karlsson, som även har en 
yrkesmässig bakgrund inom området, var den som stod för 
informationen.


Lennart inledde med med några punkter som han ofta möter 
frågor om.


Om cykling och övergångsställen: 

Bilister är skyldiga att lämna företräde för fotgängare, och för 
cyklister som klivit av och leder sin cykel över ett vanligt 
övergångsställe! Gentemot cyklande har man inte den 
skyldigheten, även om det förstås inte är fel att stanna. Och man 
har förstås aldrig ”rätt” att köra på någon! 


Obs! Bilister  är däremot skyldiga att att stanna och lämna 
företräde för cyklister vid cykelöverfarter i gatukorsningar, eller i 
samband med cirkulationsplats/rondell! 


Om bilkörning i cirkulationsplats/rondell gäller följande: Bilist är alltid skyldíg att blinka höger när 
man kör ut! Det är dock inte fel att även blinka vänster, det viktiga är att man är tydlig med sina 
avsikter. M ska hålla på filkörning, och ev, filbyte ska göras i samband  med/efter den avfart som 
föregår den egna utfarten. 


Här kan dock otydlighet medföra problem: Filbyten 
kan innebära risk för kollision om en bil ligger utanför 
till höger, och i en sådan situation ska man ligga kvar 
och fortsätta rondeller runt ett varv till! För det är den 
bil som ligger till höger som har företräde!! 


Fler tips!

Om reflexer och reflexväst: Använd alltid reflexer i 
mörker! Och förvara alltid reflexvästen i dörrfickan vid 
förarplatsen!! 


Halkskydd/broddar påminns det också om. 



Annat aktuellt inför höst och vinter, däckbyte: Dubbdäck får användas 1 december - 15 april. 
Lagen säger att vinterdäck måste användas från första december till sista mars, även om väglaget 
är det som egentligen avgör. Vinterdäck ska minst 3 mm djup!


Så kommer vi till den stora frågan om vad man behöver tänka igenom, så man är förberedd om 
man skulle komma till en olycksplats. 

En skadeanmälansblankett ska man ha i bilen. Om man själv är inblandad i en olycka på något 
sätt är man skyldig att stanna kvar, och ta allas personuppgifter. Blanketten är bra att ha till hands!


En annan sak som bör finnas i bilen är markeringsremsor för viltolyckor! Och förstås ett Första 
hjälpen-kit och en varm filt! 

Kör man på ett djur som springer iväg ska man markera 
med remsan var djuret sprang in. Ligger djuret skadat 
ska man aldrig gå fram till djuret, utan istället markera 
något hundratal meter ifrån. 


Man är alltid skyldig att rapportera till polisen på 112 
om man kör på ett vilt djur, - de skickar ut jägare. För 
husdjur gäller ingen skyldighet, men man kan ändå 
ringa polisen och informera. 


Kommer man först till en olycksplats gäller detta:


Parkera på en säker plats, väl synligt, med varningsblinkers på! Varna med varningstriangel 

Skaffa dig en första överblick:

 - ta hand om ev. skadade med akut risk för förblödning

- varna  trafikanter från andra hållet med varningstriangel, 

- kolla upp platsen och läget så du kan ge korrekt information, och ring 112! 


Prioritera, fördela om möjligt arbetsuppgifter:

- stäng av tändningen om det föreligger risk för brand, men gå då alltid in bakom föraren

- var uppmärksam på tysta, hopsjunkna personer, - ge hjärt- och lungräddning

- få skadade ur bilen, om de inte har smärtor i rygg och nacke

- lägg tryckförband, med något hårt

- ge skadade och chockade värme. lugn och omtanke!


Lennart hade också med informationsmaterial i skrift att dela 
ut till intresserade , tillsammans med markeringsremsor. 


Informationsbladet hade han tagit ut Körkortshandboken, 

där man kan uppdatera sig vidare!




Före den sedvanliga och avslutande lottdragningen, fick vi sedan kort information i några punkter. 


- Anki berättade om en kurs i brandskydd som kommer att gå av stapeln den 17 oktober.


- Ingeborg uppdaterade oss om teaterresan, där det vid tiden för månadsmötet fortfarande fanns 
fem platser kvar. Om dessa båda punkter kan ni nu läsa mer på andra ställen på hemsidan!


- Birgitta berättade lite från mötet som förbundsordförande Eva Eriksson har haft för 
styrelsemedlemmar i Värmlandsdistriktet under månaden. Det finns på riksplanet en oro för att 
de utfästelser som tidigare gjorts av nuvarande regering ska gå om intet vid ett eventuellt 
regeringsskifte, men man jobbar nu vidare för att det inte ska bli så. Vi fick även veta hur 
valresultatet såg ut inom gruppen pensionärer: S fick 33%, SD fick 19% och M fick 15%.


Många lyckliga vinsttagare kunde sedan välja sina lotterivinster, och mötet avslutades med en 
påminnelse om nästa månadsmöte den 18 oktober kl. 13.00, då vi kommer att bjudas 
underhållning i form av ett program av Leif Hultin, med Sven-Ingvars-melodier och en god 
höstsoppa från Elins Bakgård! 


Vid kamera och dator,  
Annelise Paulsen, webbansvarig.


