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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nu går vi mot kärvare tider spår finansministern. Inflationen rusar, elpriset får oss att både rysa och 

frysa. Alla gör vi vad vi kan för att hålla våra utgifter inom vad våra inkomster medger. De kärva 

tiderna verkar också ha fått igång bedrägerierna framförallt mot oss seniorer.  

 

Bedragarna kontaktar oss per telefon och/eller e-post och utger sig för att komma från vår bank eller 

vårt elbolag och varnar för att våra bankkonton håller på att tömmas eller att vi har pengar att få 

tillbaka på elräkningen. Det gäller dock för oss att ha is i magen och inte gå på dessa bluffar. Banken 

ringer eller skickar aldrig e-post. Banken använder sig av den vanliga postgången genom Post-Nord.  

 

Har du pengar att få tillbaka på elräkningen regleras det alltid med avdrag på nästa månads elräkning.  

Detsamma gäller den elkompensation som regeringen nyligen aviserade. Den innebär att 

återbetalning sker med 79 öre per förbrukad kWh under de senaste tolv månaderna. För ett 

normalhushåll i lägenhet motsvarar det cirka 1 000 – 1 500 kronor. Hur beloppet skall betalas ut är 

ännu inte klarlagt.   

 

En god regel är att aldrig ge sig in i telefonsamtal som rör pengar, kontonummer eller BankID utan 

genast avsluta samtalet, enklast genom att lägga på luren eller trycka på mobilens röda telefonknapp. 

 

STUDIEBESÖKET PÅ  OSCARSVÄRN OCH MÅNADSMÖTET MED ÄRTSOPPA 

Ett 20-tal medlemmar gjorde ett studiebesök på ”nya” räddningstjänstanläggningen. Vi fick  

intressant information om  verksamheten, följt av en rundvandring i de moderna lokalerna. Besöket 

avslutades med fika, på Blekingstugan, i den angränsande Wämöparken. 

Månadsmötet på FN-dagen blev lyckat. Vi inledde med en god ärtsoppa. Som säkert hade räckt till 

ett helt kompani och de som önskade fick varm punsch. Ett drygt 30-tal medlemmar fick lyssna till 

igenkännande musik, framförd av skönsjungande Martina Karlsson som ackompanjerades av Johan 

Harding. Till kaffet serverades hembakat och det var dragning i vinlotteriet. Det blev en mycket 

lyckad eftermiddag i glada vänners lag. 

 

MÅNADSMÖTE I FOLKETS HUS DEN 21 NOVEMBER 
Vi firar traditionsenligt jubilarerna som får personlig inbjudan. Det blir underhållning genom Uno 

Hellgren, en av frontfigurerna i Hällevik Tradjazzfestival, på temat ”Musiken i mitt liv”. Missa inte 

detta tillfälle.  Kaffe med dopp serveras och vi har dragning i vinlotteriet. Varmt välkomna! 

 

Träffas för en pratstund gör vi på ”SPF Café” Havgården söndagar klockan 1400. 
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