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Rapport - Dolf 

Man har beslutat att den nya busslinjen 303 inte kommer att gå via 

Vasaskolan och Präntaren. Svårt att driva frågan vidare då det är 

viktigare att bussarna hinner fram till tågen i tid. Man tar upp ärendet 

på Seniorrådet och påpekar att kommunen inte har hållit sitt tidigare 

löfte.  

Seniorplanen från distriktet presenterades med sina fokusområden.  

Rapport - Anita 

Bra möte med Seniorrådet den 28 november. Brukarrevisionen är 

klar.  

Emma Hjelm kom och berättade om hur kontaktcentrum arbetar. De 

tar över samtal när kommuntjänstemän inte svarar och försöker lösa 

problemen. 13 personer arbetar på kontaktcentrum och gör ett 

jättejobb.  

Mariefred står på tur att arrangera seniordagen. De har ingen 

lämplig lokal utan en lösning är ett tält på torget.  

Vårdcentralspatrullen. Inbjudan från distriktet för utbildning den 14 

januari. Berit och Anita deltar. Annie Lorentzfors tillfrågas om hon vill 

delta i gruppen. Den kommer då att bestå av tre personer.   

 

Rapport - Birgit 

Det finns en ny hemsida för Stallarholmen: stallarholmen.se.  

Birgit ställer inte upp för omval till Nätverket. 

Vincirkel. 6 personer är intresserade att delta. Kjell kontaktar 

deltagarna för att komma överens om tid och plats. 

Smartphone. 8 personer är anmälda. Sam Bingmark kontaktas om 

han vill hålla kurs.    

Fågelkurs. 15 personer är anmälda. Leif Ekblom kontaktas. 

Ofrivillig ensamhet. Cirkel startar under 2020. Birgit blir cirkelledare. 

Personer söks till cirkeln.  



Rapport - Sten 

Sparbanken Rekarne har beviljat 10 000 kr. Vi väntar med pengarna 

till efter årsskiftet. 

 

 Uppföljning av möte med aktivitetsansvariga  
 

Bra möte och många goda förslag presenterades: reklam för 

luftgevärsskytte, studiebesök hos ortens olivoljeförsäljare och 

öltillverkare, titta på konst hos Folksam (Kjell tar fram förslag för 

besök).  

 

 Viktigt att komma ihåg input till hemsidan.  

 

Anita och Dolf har träffat Sparbanken Rekarne. De vill gärna komma 

till oss tala om bankfrågor.   

 

 Tidplan inför årsmötet    
 

Tidplanen gicks igenom och sänds till styrelsen, valberedning (Lena) 

och revisorer. 

 

 Vår verksamhetsplan  
  

Verksamhetsplanen granskades och ska kompletteras med ett 

avsnitt ”Ofrivillig ensamhet”. 

 

 Verksamhetsberättelsen    
 

Kjell mailar till aktivitetsansvariga och ber om bidrag till 

verksamhetsberättelsen. 

 

  


