
Protokoll fört vid 

SPF Kilsbergsbygdens                                                            

Månadsmöte den 11 april 2019 på Viagården 

1. Välkommen 

Ordföranden MariAnne Pettersson hälsade de närvarande 

medlemmarna välkomna. En ny medlem, Lars Wåhlström 

hälsades välkommen. 

2. Program framöver. 

Listor för kommande möten sändes runt till de närvarande 

medlemmarna. 

- Dans på Viagården den 13 april  / Jan E 

- Pub-afton på Coco-Thai 29 april  / MariAnne o Maret 

- Gökotta vid Ugglestenarna 4 maj  / Olle D 

- EVA modevisning 7 maj  / MariAnne 

- SPF mötet på Lundhagskyrkan 9 maj /MariAnne o Maret 

- Studiebesöket Berga Gård 23 maj  / Olle D. 

- Dalaresan 13 maj  / Göran I 

3. Polisorkestern underhöll oss Samt info om 

Brottsförebyggande åtgärder. 

Polisorkestern underhöll oss med härlig marschmusik. 

Polis Nils Gustafsson informerade oss om 

Brottsförebyggande åtgärder.  

- Ex. Vid resa; Töm brevlådan, ha timers på, Klipp gräset, 

skotta snö. 

- Ha koll på handväskan 

- Skydda ditt bankomatkort 

- Blir du uppringd och ska logga in med ”Bank ID” lägg 

på! Kan vara ID kapning  
 

MariAnne Pettersson tackade med en gåva till 

Nyckelfonden till Karl-Axels minne 

 

 



4. Kaffe med dopp. 

Dagen till ära så bjöds det på tårta till kaffet. 

5. Rapporter. 

- Bowling; Bowlingen är avslutad. Båda lagen finns i 

serien. Vi ses till hösten. 

- Hjärnkoll; Tävlar i Kumla denna dag.  

- Innegolf; Kör april ut. 

- Hörsel och Syn: Företaget  IRIS har föreläst om  ”Syn”, 

och visade  hjälpmedel för synskadade. FÖRENINGA 

MariAnne och Ulla har varit på information om störande 

ljud. Som anordnades av HRF 

- Trafik och säkerhet: Göran Isacson har fått 

informeradeom att däcken ska vara liggande när de inte 

används. 

- Studieombud; Det finns en anmälningslista till en 

studiecirkel Dalaresan om intresse finns. 

6. Studiebesöket på EON 

Det var ett trevligt och lärorikt besök. Vi fick information 

om Värmelära samt hur man alstrar el. 

Efter studiebesöket så åt vi lunch på Stubbengatan 

Restaurang 

7. Övriga frågor. 

- Vårruset 20 maj; Majvor Hansen informerade om att 

SPF kommer att delta i Vårruset.  

- Promenad 24/4; Vi ses kl. 13.00 vid Konsum Garphyttan 

för en promenad. 

- Information om Distriktsstämman i Askersund: Det var 

ett bra möte. Eva Eriksson, ordförande i SPF höll ett bra 

föredrag. 

- Pubafton 29 april; Kajsa o Po spelar denna kväll.    

Anmäl er!! 

8. Nästa månadsmöte. 

Nästa månadsmöte blir torsdagen den 9 maj i 

Lundhagskyrkan.  

 



9. Lotteridragning 

Sedvanliga lotteriet drogs. 

10. Avslutning. 

Som avslutning så sjöngs traditionsenligt ”Du Gamla du 

fria” 

 

 


