
 
  

 
Månadsbrev  oktober 2018. 
 
 
Redan oktober och höst, men vilken höst vi har haft och har. Ett underbart väder som lockar 
till utevistelse. 
Nu närmar sig den mörka årstiden och vi får umgås inomhus eller krypa ihop i soffan med en 
god bok. 
 
Vi har ju flera bra program kvar under året, bl.a nästa vecka då Gisela Berglund, f.d lärare 
vid Knut Hahnskolan kommer att berätta om USA under Trump. Gisela är känd som en 
underbar berättare. 
 
Glöm inte heller bort ”Seniorens dag” den 1 november på Knut Hahnskolan. Anmälan senast 
den 24 oktober till Maria Sibbesson, anhörigsamordnare, tel 0457 617776.Priset är 50 kr för 
entré och kaffe och 100 kr för entré, kaffe och lunch, kroppkakor eller landgång. 
Om du väljer att inte äta så behöver du inte anmäla dig. Flera utställare finns på plats och 
möjlighet att deltaga i en tipsrunda finns också. På förmiddagen underhåller ”Sveriges äldsta 
kvinnliga ståuppkomiker”, Christina Winner och på eftermiddagen spelar Thorleif. 
Välkomna till en förhoppningsvis trevlig dag. Den rullande polisstationen kommer att finnas 
på plats. 
Glöm inte heller att bevaka resten av höstens program. 
 
Från och med den 1/10 i år skall alla medlemsavgifter betalas direkt till förbundet, avgiften 
är 250 kr/år. Om du går med under 2018 så gäller medlemsavgiften även för 2019. Förbundet 
skickar ut inbetalningskort i början av året. Program kommer från styrelsen. 
 
Lite information från KPR (kommunala pensionärsrådet). 
Flera av er har råkat ut för att bussarna ändrat resvägar och hållplatser. Detta har vållat 
många problem. Blekingetrafiken har nu lovat ett möte dels med KPR och dels med 
kommunen för att försöka rätta till en del problem. 
I vinter kommer det också att placeras ut bänkar på olika platser längs vanliga gångstråk. Jag 
återkommer med placeringar. Detta har varit ett önskemål i många år och ser nu ut att bli 
verklighet. 
Vi arbetar också för att kommunen skall anställa en dietist som kan övervaka att mat som 
serveras de äldre är tillräckligt nyttig och näringsriktig. 
 
Jag önskar er alla en skön höst 
Laila 
 
 


