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Rapport från styrelsen

Styrelsens novembermöte ägnades 
bland annat åt den eviga diskussionen om
funktionärer och kommittéer. Den nya 
organisation för kommittéerna som fr o m 
2018 kommer att ersätta den nuvarande 
presenterades och lades fast varför styrel-
sen beslöt gå ut med ett upprop till samt-
liga medlemmar för att få en uppfattning 
om vilket intresse som finns att delta i 
verksamheten. Vi behöver ytterligare 
funktionärer i programkommittén, rese-
kommittén, studiekommittén, friskvårds-
kommittén och backup till festkommittén. 
När vi vet vilket intresse som finns kan vi 
börja planera nästa års verksamhet.

För att bedriva verksamheten på 
samma nivå som idag behöver vi mellan 5
och 10 nya funktionärer. Om vi skall 
kunna utveckla verksamheten inom nya 
områden så behöver vi ytterligare engage-
rade. Ni behövs alltså för att föreningen 
skall blomstra. Kontakta någon i styrelsen 
senast den 1 december om ni kan tänka er 
att engagera er på något sätt.

Styrelsen lade också fast planerings-
förutsättningar för 2018 tillsammans med 
budgetförutsättningar. Budget och verk-
samhetsplan för 2018 måste behandlas av 
styrelsen i december så att kommittéerna 
kan planera vårens olika verksamheter. 
Och återigen, vilka dessa blir hänger på 
vilka funktionärer vi har.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Vid sammanträde med KPR den 2 
november behandlades ett flertal frågor av
intresse för föreningens medlemmar. 
Bland annat de begränsningar som finns i 
möjligheterna att utnyttja färdtjänsten vid 
t. ex. läkarbesök. Ett problem som upp-
märksammats är att man inte kan göra 
uppehåll vid Apoteket för att hämta upp 
förskriven medicin utan måste resa hem 
först och därefter företa en ny resa med 
färdtjänsten. Verkar vara slöseri med både
tid och pengar.

Munkbo har genomfört en tillgänglig-
hetsinventering av samtliga 547 lägen-
heter i Munkbos bestånd. Av dessa är 38 %
tillgängliga fram till lägenhetsdörr. En del 
lägenheter saknar dock hiss och har 6-10 
steg upp till första våningens lägenheter, 
något som hindrar många att välja detta 
boende. Munkbo avser vidare installera 
automatiska dörröppnare i vissa trapp-
uppgångar.

Kommunal omorganisation

Med anledning av den kommande 
organisationsförändringen inom kommu-
nens nämnder har Liberalerna lämnat en 
motion tll kommunfullmäktige om att 
även se över bl.a. KPR. (L) framhåller i 
motionen att det inom KPR och KHR finns
en omfattande kompetens, som inte till 
fullo utnyttjas i frågor som rör äldre och 
funktionsnedsatta. Man yrkar därför att 
det i det fortsatta arbetet inför omstruktu-
reringen även skall ingå ovan nämnda råd
och att följande skall belysas; 

 Storlek och sammansättning av råden 

 Vem som utser samt vilka som skall ingå
i råden från kommunens sida 

 Rådens arbetsordning, för  att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet.

 



Våren 2018

Månadsträffar

Programkommittén har påbörjat 
planeringen av innehållet i vårens 
månadsträffar. Man eftersträvar ett 
varierat innehåll ”något för alla” och tar 
gärna emot förslag till innehåll, såväl 
musik som annat. Vissa inslag kan ta lite 
längre tid att planera och genomföra så 
har ni idéer för senare träffar så kom 
gärna med det också. Programkommittén 
består idag av Berit Gyllenhammar och 
Björn Jacobson. E-post kan skickas till 
johnny.gyllenhammar@gmail.com eller 
jacobsson.a@telia.com. 

Vårens cirkelverksamhet

Under våren kommer litteraturcirkeln 
att fortsätta, promenaderna planeras att 
starta igen när vintern ”rasat ut” och en  
datacirkel för nybörjare planeras om 
intresset är tillräckligt. Vi behöver 6 – 10 
intresserade för att starta cirkeln. 
Ytterligare information kommer på vår 
hemsida under nyåret. Förslag på cirklar 
tas tacksamt emot av studiekommittén, i 
första hand Inger Burman via e-post 
inger.burman@home.se. 

Reseplanering 2018

Resekommittén påbörjar inom kort 
arbetet med att hitta nya, spännande 
resmål för våren 2018. Vi skall försöka 
göra minst två resor, en kortare och en lite 
längre, möjligen med övernattning.

 Hembygdsföreningen planerar en resa 
till fantastiska Skagen i maj och kanske 
kan vi hänga på den resan. Mikael Lindahl
som bott och arbetat på plats under 
många år håller i planeringen. Vi håller 
kontakt med Mikael.
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