
ORDFÖRANDE har ordet…….

Ja det låter mäktigt och högtidligt. Ett stort förtroende har ni medlemmar i SPF 
Trögd härmed givit mig. Jag tackar för förtroendet och skall göra mitt bästa.

Vem är jag då? Monica Johansson eller kanske mer känd i bygden som ”Monica 
i Basta”

Jag har arbetat de senaste 16 åren i Lillkyrkaskolan som speciallärare, 
dessförinnan arbetade jag som förskollärare inne i Enköping.  Men efter att ha 
arbetat med barn i 43 år tyckte jag det räckte, så våren 2016 gick jag i pension.

Jag har två barn Marcus och Erica, är sambo med Christer, som arbetar med 
stengolv och tillsammans har vi fem barn och elva barnbarn. 

Jag skulle gå i pension och bara vara tänkte jag. Åka till Östersund där det finns 
två små ”prinsar”. Men det tänkte inte Sture! Efter ett överraskande 
telefonsamtal från Sture, en söndagskväll i höstas, om ”erbjudandet” att ta 
ordförandeskapet i SPF, så trodde jag han skojade. Efter lite pratande bad jag i 
alla fall om betänketid. Ja, det skulle jag ju få, men ”på onsdag så ska jag lägga 
fram förslaget för styrelsen” sa Sture. Ja så kan det gå …och nu är jag här! 

Nya utmaningar tycker jag ju faktiskt är roliga, men ensam är inte stark, så 
tillsammans med er alla SPF,are och framför allt medlemmarna i styrelsen, får vi
hjälpas åt att ha roligt och trevligt tillsammans. 

Föreningen drivs ju framåt och utvecklas av medlemmar i olika åldrar och med 
varierande intressen. Som medlem av aktivitetsgruppen tillsammans med Ulla, 
ser jag fram emot att ordna olika sammankomster som utflykter, kanske någon 
teaterresa, motionsdans, föredrag, ja vad vet jag ? Vad vill ni göra, se …. Kom 
med förslag, maila ,ring!

Ja det var några tankar från mej, låt oss nu se fram emot ett trevligt år 
tillsammans.

Vi ses

Monica i Basta


