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 MÅNADSMÖTE/TIPSPROMENAD 
 För SPF Seniorerna Kamraterna Örebro 

                    SPF Kamraternas månadsmöte i september blev inställt. Istället ordnade vi en 
tipspromenad. Denna gång höll vi till i Brunnsparken.  Ca 40 personer kom och gick 
tipspromenaden där de flesta  
frågorna handlade om Adolfsberg.  Det medhavda fikat smakade bra efter promenaden 
samtidigt som   Gunilla  Hedqvist gick igenom alla frågorna och gav de rätta svaren. Många 
uppskattade frågorna och tyckte det var roligt.  
Britt Olsson fortsatte att berätta ang. ”Drottningens gosse”. Hon har sammanfört  
Lars-Åke Karlsson från hembygdsföreningen i Adolfsberg med Göran Lindé från Sällskapet 
Gamla Örebro. Det ska bli ett nytt program i ämnet. (Se videon på Hemsidan från träffen i 
Hagtorp) 
Hans Emanuelsson hade till denna gång bjudit in polisen att prata om bedrägerier mot äldre. 
Therese Beme, lokalpolis i Örebro, kom och pratade.  
Bedrägeri är en handling som någon gör som den inte skulle ha gjort. Bedrägerier har ökat 
markant. Under de senaste tio åren har de ökat med 114 %. Bedrägerienheten i Örebro 
rekryterar folk. Det känns säkert pinsamt att ha blivit lurad men det är inte skamfyllt att bli 
lurad. Skammen ligger på de som lurar. 
Den sociala provokationen är störst. T.ex. 
 * Någon ringer och säger att det är från banken eller försäkringsbolaget och behöver ditt 
kortnummer. 
 * Någon ringer från el-bolaget och vill kolla din mätare. 
 * Någon ringer för att komma och kolla ventilationen. 
 * Någon kommer med ett blomsterbud men vill att du ska betala någon avgift. 
 * Någon ringer och säger sig vara ett barnbarn i nöd och behov av pengar.  
 * Någon ringer från Skattemyndigheten. Det är bland de senaste brotten.  
Du ska alltid vara på din vakt och kolla upp underliga samtal. Alla brott ska polisanmälas på 
11414 

Vad det gäller fysiskt våld och rån så är vi seniorer minst utsatta. Det beror naturligtvis på att vi 
håller oss hemma på kvällarna. Vi törs inte längre gå ut. Men polisen finns på stan varje natt. 
Therese fick blommor som tack för att hon kom och pratade. 

Denna gång var det extra roligt då Radio Örebro sände live från vår träff. Polisen Therese och 
Hans Emanuelsson blev intervjuade. Nerikes Allehanda var också på plats. De skrev ett 
helsidesreportage dagen efter som handlade om bedrägerier mot äldre. Gunilla Hedqvist blev 
intervjuad och kom med i tidningen med bild och text. 
Det blev en riktigt lyckad sammankomst.  
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