
   

 

Månadsmöte i augusti 2017 

Höstens första månadsmöte lockade ett 80-tal personer till Skeppet. 

 

Dagens program var riktigt välfyllt, Bo Lundgren, vår ordförande började med 

att ge en hel del information från styrelsen varefter Yvonne Lindström 

berättade ingående om alla vedermödor man har med kommunen i arbetet inom 

kommunala pensionärsrådet (KPR). Yvonne berättade även om den stundande 

informationen om fallolyckor och om den militärövning som kommer att begränsa 

framkomligheten dels på E18 och dels på vägen till och från Skokloster. Mer 

information kan du hitta på vår hemsida. 

Birgitta Pettersson berättade kort om en del förändringar i friskvårds-

programmet och nämnde speciellt badhusets öppettider. 

Vi blev  djup imponerade när Lennart Carlsson redogjorde för resekommitténs 

kommande program under hösten 2017 och våren 2018. Vi har mycket trevligt 

att se fram emot vad gäller resor både när och fjärran. 

Eva Lidö visade bilder och berättade om de stundande stadsvandringarna som du 

också kan läsa mer på vår hemsida och i Medlemsforum. Därefter fick vi höra en 

del om de stundande natur- och kulturvandringarna av Elisabeth Andersson. 
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Vi fick även höra att våra MC-killar (ännu bara äldre gentlemän) gärna ser att 

fler följer med på deras turer under hösten och tjejer är mer än välkomna att 

följa med. På egna motorcyklar eller där bak! 

Sist ut var Åsa Öman, studiekommittén som tyvärr var tvungen att meddela att 

skrivarcirkeln kommer att göra ett uppehåll under hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffe med dopp kom fram i ett jehu och samtidigt tog Jocke Göransson fram sin 

gitarr och spelade många gamla örhängen alltifrån Cornelius till Elvis. Vi var 

många som sjöng med när Jocke så önskade men även annars också. 

Jocke blev nog lite tänd av gensvaret han fick och höll på längre än det var tänkt 

från början. Som någon sa – en duktig speleman.  

Tack programkommittén för ett innehållsrikt månadsmöte! 

Kent Magnusson 


