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Torsdagsträff
12 sep 2019

Styrelsen informerade

Folkhälsoansvarig, ledamot i KPR informerade
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Idag en dyr och osäker metod.
Från vevtele- till smartfon.



z

Bengt och Per Arne tyglar trilskande 
teknik.





z

Eva Holmberg pratar om arbetet i KPR och 
pensionärsorganisationernas engagemang 

för ensamma äldre.
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Tänk, vi behöver aldrig bekymra oss om det 
lekamliga. Solveig och John är alltid där, 

idag med hembakta muffins.
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KPR, ensamhet, surfplattor, datorer, 
smartfoner, styrelseledamöter.......

Rosa Huset



z

Tack allihopa för att vi kom. Nästa gång är 
det månadsmöte på Brunnen. Glöm inte 

anmälan.



Information av styrelsen och av Eva Holmberg

190912 Rosa Huset.

Höstprogrammet 2019 har kommit igång. 29 aug hade vi föreläsning 

om utgrävningarna i Västra Vång och dykningarna vid Gribshunden, 5 sep var det 

utflykt till Pukebergs glasbruk och idag 12 sep informerade styrelsen om allehanda 

ting, bl a SPF-appen och hemsidan.

(Pukebergs glasbruksresa blev snabbt övertecknad och till våren planerar vi en likadan, 

där de 20 som inte fick plats nu, kommer att få förtur.)

Ordförande Laila började med att hälsa några närvarande nya medlemmar välkomna, 

presenterade styrelseledamöterna och sist men inte minst Solveig och John som alltid 

sköter det lekamliga vid träffarna i Rosa Huset. Muffinsen till kaffet var hembakta och 

det är ju utomordentligt läckert i dessa tider av industribakning.

Vårt ombud i KPR (samarbetsorgan mellan seniororganisationer och kommun) Eva 

Holmberg berättade om regeringens vädjan till frivilligorganisationerna att försöka 

uppmärksamma och hitta den stora skara ensamma människor som finns.

Bengt Mauritzon talade kommunikation från vevtelefon till smartphone och PA 

Bjurling upplyste om fördelen med SPF-appen och hur vi skaffar den. Också den nya 

112-appen, där man med en knapptryckning talar om för SOS-alarm var man ligger 

med sitt brutna ben var uppe till diskussion.

Efter två timmars samvaro avslutad med kaffe, kaka, prat var vi i alla lite klokare.


