
 

               Ronneby 

 

Hej i sommarvädret. I år har vädret verkligen varit gynnsamt för de som älskar värme och 

sol. Kanske väl bra för en del. 

Här kommer lite lektyr, dvs ett program för hösten, att studera. Markera och anteckna vad 

du vill deltaga i. Anmäl dig i så god tid som möjligt till de aktiviteter du vill vara med på. 

En del är  populära och blir fulltecknade snabbt och vid en del är  deltagarantalet 

begränsat. Men glöm inte att avanmäla om du får förhinder, annars får du betala det pris 

föreningen får betala, och dessutom är det  synd om det finns reserver som vill deltaga. 

Vi i styrelsen hoppas alla finner något av intresse. Vi försöker hålla oss informerade om 

vad som händer i vår omgivning när det gäller oss äldre och delge er så mycket som 

möjligt. Vi försöker också variera så mycket som möjligt. 

Det första som händer i föreningen nu är ju korvgrillning den 26 juli kl 17.00 i trädgården. 

Vi startar verksamheten i Rosa huset den 23 augusti med en hel del nyttig information, 

framför allt från banken. Tag gärna med någon vän eller bekant som kan tänka sig att bli 

medlem. Vi kan redan nu informera om  att från och med den 1/1 2019 har vi central 

uppbörd, dvs medlemsavgiften betalas direkt till förbundet som skickar ut 

inbetalningskort. Avgiften blir då 250 kr enligt årsmötesbeslut. 

Den 28 augusti är det sommarfest i Mörrums folkets park för alla medlemmar i Blekinge. 

Ni får information senare om busstider. 

Som ni ser har vi fått byta gym. De som hittills använt sig av United är mycket nöjda och vi 

hoppas alla skall bli det. Om ni saknar något eller behöver hjälp så fråga personalen. De är 

mycket hjälpsamma. 

Nu har jag kopplat in verksamhetschef Helen Ahlberg för att hon skall se till att det 

fungerar vid rullstolspromenaderna. Vi tar gärna emot fler som promenerar. 

Kommunen har fått ny anhörigsamordnare, Maria Sibbesson, 0457-617776.Jag kommer 

att bjuda ner henne till ett café senare. Efterrsom  demensföreningen lagt ner har jag 

lovat att vi skall hjälpa till att tillsammans med henne och demenssköterskorna se till att 

information och utbildning för anhöriga  kommer till stånd och hjälpa till vid aktiviteter. 

Jag återkommer med närmare information om hur det skall gå till. 



Höstens arbete kommer väl att domineras av valet. Det är extra viktigt att vi syns och 

hörs. Vi arbetar ju inte partipolitiskt men det är viktigt att vi ser till att bli representerade i 

så många sammanhang som möjligt. T ex har man infört fria bussresor i Karlskrona vid 

tider med låg beläggning, detta bör vi också kunna få i Ronneby. Kom gärna med idéer 

som vi  kan ta upp i KPR. Vi kommer att följa utvecklingen inom kostenheten genom  våra 

matpatruller. 

 

Hoppas riktigt många vill deltaga i höstens aktiviteter . 

En önskan om en fortsatt skön sommar önskar styrelsen genom 

Laila 

 

 

 

 


