
Protokoll från månadsmötet med SPF Seniorerna Kilsbergsbygden i Närkes Kils församlingshem 

den 9 januari 2019. 

 

Ordförande MariAnne Pettersson hälsade oss välkomna och särskilt till medlemmar som har kommit 

åter till vår förening. 

Parentation hölls över en bortgången medlem, Britt Ryttberg som gick bort i november. MariAnne 

Pettersson läste en dikt och vi var tysta en stund och tänkte på den avlidna. 

MariAnne Pettersson informerade att det fanns en teaterresa till Oscars ”Så som i himmelen” med 

Holmgrens Buss. Var och en får anmäla sig själva om de vill åka 

Vi fick plocka om i programmet då det var lite förseningar Vi fick information om audiologens nya 

jourtider och andra ändringar som började gälla från den 7 januari i år. 

Birgitta Wallbom berättade om sina kurser som hon skall hålla i under våren, bl.a. balans i livet. 

Vi gjorde en bensträckare med lite rörelser under Birgittas ledning, det behövs när man skall sitta och 

lyssna  en del. 

MariAnne berättade om ett projekt som ABF, Vuxenskolan , PRO och SPF skall gör tillsammans som 

heter ”aldrig ensam”. Detta med tanke på att det är så många som sitter ensamma i sina hem. 

Samorganisationen har utsett centrala ledamöter till KPR, från vår förening utsågs Ruth Matstoms, 

från Glanshammar utsågs Sören Hjalmarsson. 

Därefter kom den efterlängtade och försenade polismannen Fredrik Malm som inte hade blåljusen 

på bilen. Han berättade om Vivalla som han känner så bra och att det är inte farligt att vara där utan 

man kan känna sig trygg där. Polisen och Socialen har gjort mycket för stadsdelen och mer behövs 

det är en liten klick som stör. Gav oss några tankar att tänka på att allt är inte som det ser ut i 

massmedia. Många frågor ställdes och han svarade så gott det gick. 

Därefter den efterlängtade kaffepausen med gott bröd. 

Mötet fortsatte med att Göran Isacson berättade om reflexer och gula västar. Han tänker ha en cirkel 

om äldre i trafiken men ville att fler skulle anmäla sig till honom men han måste gå ut med en lista 

för anmälningar.  Cirkeln skall vara i Viagården. 

Övriga ombud: Seidi Carlsson hälsade från Kerstin Pettersson att lokalen som de skall vara i är under 

reparation men hon återkommer när det är klart. Jan-Elof talade om att ett lag vann förra veckan 

men ett annat förlorade i dag, men dom tar nya tag. Hjärnkoll håller på att leta efter andra lokaler 

och hoppas att det lyckas nästa vecka. Lars-Olof Danielsson berättade att vi skall besöka Truckstop 

och även ha social lunch där den 4 mars. Nils-Erik Berg meddelade att det var för mycket snö och för 

kallt för boule just nu. 

Nästa PUB-kväll är den 18 februari men våran PUB-kväll blir den 29 april då vi hoppas att många vill 

komma så det genererar inkomst till vår förening. 



Nästa möte är årsmötet i Viagården den 14 februari där vi hoppas att valberedningen har löst några 

problem, Kallelse är utsänt. 

Lottdragning av 4 sålda lottringar gav vinster till många även dubbla vinster. Grattis alla vinnare. 

Avslut med union sång ”Du gamla du fria” 

 

 


