
                                                    SPF Seniorerna Trögd

SPF Seniorerna Trögd har haft årsmöte, det hölls i Trögdsgården den 15 februari.  41
medlemmar deltog. 

Ordförande Bengt Palm hälsade alla välkomna, särskilt dagens föredragshållare, Enköpings
Lasaretts Chef Eva Telne. Hon berättade att lasarettet i dag har en bred verksamhet, störst är
den  medicinska  delen  där  det  nya  konceptet  Lasarettsansluten  hemsjukvård  ingår.  Den
kirurgiska delen där Enköpings lasarett ligger högt i ranking, man har som specialitet knä och
höftoperationer. 

Det  är  stor  samverkan  mellan  Enköpings  lasarett  och  Akademiska.  Läkare  från  ”Ackis”
kommer till Enköping och opererar, där finns det tillgång till  operationssalar. Radiologiskt
centrum,  med  skiktröntgen  och  magnetröntgen,  endoskopi  och  mycket  mera.  Enköpings
lasarett är det första sjukhus i Norden där man lägger in centrala infarter på palliativa patienter
i hemmet. 540 personer jobbar på lasarettet i Enköping. Detta är ett litet axplock av det som
berättades. 

Eva Telne fångade SPF-arnas intresse med ett väldigt intressant föredrag. Bengt tackade Eva
för detta och publiken applåderade. 

Sedan intog medlemmarna en enklare förtäring bestående av smörgåsar med dryck. Därefter
öppnade vice ordföranden Bengt Palm årsmötesförhandlingarna. 

Han inledde med att tända sju ljus, ett för varje medlem som gått bort under året, därefter
hölls  en  tyst  minut.  Till  mötesordförande  valdes  Roland  Emanuelsson  och  till
mötessekreterare Ulla Haeger. 

Punkterna  på  föredragningslistan  prickades  av  en  efter  en.  Rapporterna  godkändes  och
ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016 beviljades. 

Föreningen har fått en ny ordförande efter att i två
år  styrts  av  vice  ordf.  Bengt  Palm.  Hon  heter
Monica Johansson och valdes med ett rungande ja
efter  valberedningens  förslag.  Ordinarie
styrelseledamöter  är  ordf.  Monica  Johansson,
kassör Ann-Marie Pettersson, sekr. nyval Kerstin
Ryman, övriga ledamöter Sture Pettersson, Mona
Ahlberg  och  Ingvar  Bergdahl.  Ersättare  K-B
Andersson, Ulla Haeger, Ingemar Andersson och
Kurt Gådevid. 

Ett antal aktiviteter har det varit under året. Bl.a.
Kyrkresa  till  Husby-Sjutolfts  kyrka,
Medlemsmöte i  Vallby Radiostation där Lennart
Nordqvist  berättade  om  sina  Afrikaresor.

Morgonpromenad vid Hjälstaviken under ledning av Tom Norling. 

Hemliga  resan  i  juni  som  gick  till  Roland  Emanuelsson  i  Utmyrby,  han  visade  sina
Veterantraktorer  m.m.  sedan  gick   färden  till  Grillby  och  stationshuset  där  Traditionell



byggnadsvård och Tapetserarverkstad finns, lunch intogs hos Pinos, därefter besöktes Mats
Lindbergs  skolager,  även  det  i  Grillby.  Sillunch  i  Vikinghallen.  Höstmötet  i  Vallby
Radiostation där Kerstin Maurd kåserade om Doktor Westerlund. 

 25-årsjubileum i Boglösa bygdegård där Bertil Olsson underhöll med visor och episoder från
sitt rika musikliv. Stickkafé, vattengympa och promenaderna med gästerna på Trögdshemmet
har fortgått som tidigare år. Boulespelandet har som vanligt varit mycket aktivt. 

Efter  årsmötesförhandlingarna  avnjöts  den  efterlängtade  kaffetåren  med  kaka.  Innan  alla
skildes åt blev det lottdragning på inträdesbiljett och sålt lotteri.

                                                                                                                     Ulla Haeger 
   
 


