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Jag tycker att höstterminen har passerat i väldig fart. Vi har fått uppleva den första
snön, men med snabb återgång till mera vanligt höstväder med regn, dis och lite sol
ibland.
Vi har kunnat delta i många av föreningens aktiviteter. Jag har upplevt att många
medlemmar har uppskattat utbudet. Programmet för våren 2017 är klart och kommer
som vanligt i utskicket till julhelgen.
Vår föreningslokal är nu återställd efter tillbudet i våras. Ny audio/video-utrustning
är installerad. Nu finns det åter möjlighet att visa DVD-filmer, lyssna på musik, titta
på TV m.m. Sedan tidigare finns möjlighet att surfa på internet via egen dator eller
surfplatta. Intresserade cirkelledare kan ta kontakt med styrelsen för information om
utrustningens handhavande.
Nu väntar oss aktiviteter av annat slag, så därför vill jag nu önska alla en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År!
Väl mött på vårens aktiviteter!
Sven-Åke
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Lördagen den 3 september genomfördes
den traditionsrika marknaden i Lyckeby centrum.
Vädret var på bra humör och visade mest
den soliga sidan. SPF seniorerna Lyckå
deltog som vanligt med ett informationsbord om föreningen och dess aktiviteter.
Här visades också exempel på vad som
sker på föreningens studiecirklar. Många
besökare visade intresse. Vi ser nu med

glädje och hopp framemot att öka vårt
medlemstal.
I föreningslokalen på AWA-vägen 11
i Lyckeby var kaffebordet dukat hela
dagen av föreningens ”festfixare”. Många
besökare passade därför på att förgylla
marknaden med kaffe med dopp hos oss.
Text: S-Å Falkstrand

Seniorklubben
Mjukare träning och
skönare gemenskap!

KARLSKRONA

Månadsmöte i
november på
Marinmuseum
Ordförande Sven-Åke Falkstrand kunde, trots extremt dåligt
väder, hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna till novembermötet. Sven-Åke informerade om innehållet i vårens program, som nu är klart. Han berättade vidare att till temakvällen den 21 nov kommer Anna Steinwandt att informera om
planerna för Lyckeby centrum.

Längtar du efter att träna med andra äldreseniorer?
Är gemenskapen lika viktig som
träningen? Då är Seniorklubben för dig!
Seniorklubben har 16 platser och startar
tisdagen den 7 februar 2017.
12 tisdagar under våren träffas klubben och
tränar och fikar tillsammans kl:10:00.
Träningen består av funktionell styrketräning i
Cirkelform tillsammans med våra seniortränare.
Övningarna är allsidiga och med fokus på muskler
och styrka, men också balans och lite glad svett!

Föreningens trafikombud Bo Lenberg informerade om vinterdäck, vikten av att använda reflex, varselväst och gärna
broddar vid halt väglag. Reseledaren Sven-Bertil Johansson
informerade om kommande resor 20-21 april till Grömitz i
Tyskland, 17 maj till IKEA-Museet i Älmhult samt en resa
till Köpenhamn-Oslo-Göteborg den 1-3 september.

Vill du ha en plats i Seniorklubben?
Kostnaden är 600 kr för 12 gånger (inkl. fika).
För mer info och bokning maila till
camilla@kr.friskissvettis.se eller ring 0455-18545
Du kan boka dig från och med måndagen den 12/12
(först till kvarn... gäller).

Mötet avslutades med att Sven-Åke gav oss några glimtar
från sitt yrkesliv i flottan. Han berättade lite om verksamheten i Kustflottan och på Sjöfartsverkets isbrytare. Månadsmötet i november avslutades med en gemensam lunch på
Restaurang Skeppsgossen i Marinmuseum. Månadsmötet
genomfördes i samverkan med SV Blekinge.
Text: Kerstin Nilsson

Välkommen önskar; Birgitta, Ingeborg, Christine,
Ginni, Inger, Agneta och Karin

Alla kan surfa!

Lyckå

Kallelse till ÅRSMÖTE i SPF
Seniorerna Lyckå Lyckeby Medborgarhus
onsdagen den 22 februari 2017 kl. 1300.
Parentation!
Årsmötesförhandlingar!
Musikunderhållning av Lars-Erik Andersson!
Lotterier och kaffeservering!

Är Du intresserad av att lära dig
använda en surfplatta eller en smart
mobiltelefon?
Anmäl i såfall Ditt intresse till mig eller någon i styrelsen.
Du lär dig bl.a. att söka information på
internet, använda e-post till familj och
vänner, fotografera m.m.
Sven-Åke Falkstrand, Tel 0703-10 37 60

Det händer Jan- April 2017
Ons 18 jan
kl 13.00
Mån 23 jan
kl 17.00

Månadsmöte. Peter Kullring TV-mediets

Lokal: Medb.huset

Temakväll. Daniel Olsson
Bildspel om natur och Lyckeby

Lokal: För.lokalen

Ons 22 febr
kl 13.00

Årsmöte. Musikunderhållning av
Lars-Erik Andersson

Lokal: Medb.huset

Mån 27 febr
kl 17.00

Temakväll.
Bo Lenberg inf om Väg och trafik

Lokal: För.lokalen

Ons 22 mars
kl 13.00

Månadsmöte PRO Nättraby framför
Marknadsafton av Vilhelm Moberg

Lokal: Medb.huset
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Månadsmöte den 14 september

Dataträffar: Roland Gustavsson, tfn
0455-27598, presenterar en ide´ om dataträffar. Många av oss är nu datakunniga
men här är det menat att vi skulle träffas
för utbyte av erfarenheter, tips och råd.
Ring Roland om du tycker detta låter bra
eller du vill veta mera.

Efter en helt fantastiskt fin sommar blev
det åter dags för ett månadsmöte. Dagen
var strålande varm så kanske några medlemmar stannade kvar på stranden.
Ordförande Sven-Åkes Falkstrand hälsade
ett 70-tal medlemmar välkomna och
alldeles speciellt välkomna var dagens
underhållare.
”Lite höst och lite kärlek i visans
tecken”
Ett fint framfört program av en konstellation ur visans vänner i Karlshamn,
Ann-Kristin och Gert Thuresson , sång
och gitarr samt Göran Johansson munspel
av olika slag och storlekar. Vi fick höra ett
finstämt program med låtar av bl.a. Evert
Taube, Mikael Wiehe, Dan Andersson och
Nils Ferlin. Allt trevligt sammanbundet av
Ann-Kristins mellansnack. Allt passade
fint in på åhöragruppen inte minst Idas
äldrevisa.
”Man ska inte tro man blir y-yngre fast
stundom man känner det så. Man blir bara

tyngre och ty-yngre, svårare får man att
gå ……………..”( mel. Idas sommarvisa)
Efter en varm applåd och överlämnande
av blommor till trion fortsatte eftermiddagen med kaffe och en stunds mingel.
Därefter sedvanlig föreningsinformation.
Av studieledaren Doris Olsson veta om
höstens alla kurser. Några har redan startat och övriga kommer igång i det snaraste. Tyvärr finns ingen ledare för trä-slöjden
under den kommande terminen. Finns det
någon som kan åtaga sig detta ? Kontakta
i så fall Doris.
Resor: Sven-Bertil Johansson redogjorde
från enkäten vi fyllde i på resan till Luffarmuseet i Kosta. Vi är många som vill
ut och åka. Både en- och fler-dagars resor
stod som önskemål. Sven-Bertil hade
redan en hel del trevliga förslag.
I fortsättningen kommer SPF-Lyckå att
låta Trossöbuss arrangera alla resor. Detta
för att försäkringar och garanti ska gälla.

För Landstingets pensionärsråd
informerade Birgitta Sjölin Johansson.
Stora förändringar är på gång i ett projekt
2016 -2025. Vården ska renodlas. Alla
akuta fall ska gå via 1177 el 112. Jourbilar
och mobila team införs. Mer och mer vård
ska ges i hemmen. Många nya arbetsuppgifter för kommunens personal. Hur står vi
rustade inför detta? Vem ska betala? För
att kunna påverka i tid behöver vi er hjälp
med synpunkter och reflektioner.
Ställ frågor till LPR Landstinget pensionärsråd genom Birgitta 070-882 88 34
och till KPR Kommunala pensionärsrådet genom Siv-Gun 070 555 88 49, vi
kommer att vidarebefordra frågorna och
återkomma med svar.
Dagens möte avslutades med att ordförande Sven-Åke Falkstrand tackade café- och
lotterigrupperna och önskade oss alla en
fortsatt skön dag.
Text: Siv-Gun Nilsson
Foto: Sven-Åke Falkstrand
Hela världen är full av små underverk.
Men vi är så vana vid dem att vi kallar
dem vardag.
HC Andersen

Resan till Österlen
Bussresan startade på morgonen den
9 september med mål i Simrishamn.
Vid Brösarps backar i vackra Österlen
stannade vi för bussfika. Utsikten över
nejden mot havet är fantastisk då solen
skiner.
Tyvärr låg dimman tät vid vårt besök i
dag. Efter kaffet gick resan vidare mot
Simrishamn för ett besök på Nordic Sea
Winery med guidad visning av deras toppmoderna vineri och nybyggda showroom
med vinbar&restaurang. Här fick vi prova
vin i kombination med mat samt lära oss
hur man framställer vin.
Efter lunch besökte vi Autoseum i Simrishamn, som är ett fantastiskt museum för
bilar.
Här fanns mer än 200 bilar av olika
typer och ålder. Resan fortsatte sedan till
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Kiviks Musteri, där vi fick möjlighet att
handla cider, must, allehanda marmelader
m.m.

Fyllda av trevliga minnen återvände vi
hemåt under kvällen.
Text o foto: S-Å Falkstrand

Vem hanterar våra pengar om
inte banken vill

Till vår stora förskräckelse ska Swedbank i Lyckeby stänga kontoret.
Kassören i vår förening använde banken
för insättning av pengar från lotterier o
dyl. Detta är en hel del mindre valörer,
som det tar en stund att redovisa.
I Lyckeby finns en avskild del för insättning inne i bankkontoret.
I Wachtmeister kommer man att hänvisas till en automat i själva gallerian, där
det rör sig en hel del folk. Med hänsyn
till rånrisk är detta inte acceptabelt. Om
man behöver hjälp vid automaten finns
tillgänglig personal i Amiralen, i Wacht-

meister finns de en trappa upp.
Att banken flyttar är inte enbart ett problem för vår kassör utan också för alla äldre som besöker banken i Lyckeby, där det
även finns gott om parkeringsplatser. Brist
på parkeringsplatser nära Wachtmeister
ses som ett jätteproblem.
Det bästa vore att flytta Karlskronakontoret till Amiralen, inte tvärtom. Tyvärr
har bankerna numera inte ett kundperspektiv utan tänker bara på ja Gud vet vad.
Text: Kerstin Nilsson och
Berit Lenberg

SPF Distriktets
Sommarfest
Den 17 augusti åkte vi till sommarträffen på Eringsboda Brunn. Samtliga SPFföreningar var inbjudna.
Festen samlade nästan tre hundra glada och
förväntansfulla deltagare. Deltagarna hade
”bussats” från både öst och väst i länet. Dagen började med kaffe och allmänt mingel.
Distriktets ordförande Kjell GG Johansson hälsade alla varmt välkomna och
berättade om dagens program. Först på
programmet stod information av förbundets
generalsekreterare Peter Sikström. Han informerade om aktuella frågor, t.ex. samtal
med regeringen om pensioner, kontanthantering i samhället m.m.
Dagen fortsatte med musikunderhållning av ”Bälgakompisarna”. Vi serverades
därefter en välsmakande ”Brunnsmiddag”.
Efter måltiden fick vi besök av ”Tilda”,
en ståuppkomiker, som gav oss en trevlig
stund.
Under dagen bjöds vi också på möjligheter till dans av ”Brunnens” egen orkester
– Claes och Eva. Deltagarna fick också
möjlighet att gå en tipspromenad och vinnarna förärades med nyplockad frukt.
Dagen avslutades med att Ingvar Svensson, ordförande i SPF-föreningen Eringsboda/Tving, tackade alla för en trevlig träff
med många SPF-medlemmar.
Text: Britt-Marie Falkstrand

Sommarkaféer på Lorentsberg
Under sommaren har träffar anordnats
av SPF-föreningarna Lyckå, Trossö,
Rosenbom samt föreningen PRO Karlskrona.
SPF Seniorerna Lyckå inledde den 30
juni och bjöd på musikunderhållning och
musikquiz av gruppen BG och JB från
Karlshamn. Dessa spelade ”goa låtar” på
saxofon och gitarr, som även lockade till
dans.
Vid vår andra träff den 21 juli hade
vi nöjet att lyssna på till musikgruppen ”Lyckålele” från Lyckeby. Gruppen
spelade ukulele och sjöng kända melodier,
som deltagarna lätt kunde sjunga med i.
Båda träffarna gynnades av varmt och fint
väder. Vi upplevde att underhållningen
och serveringen av kaffe med det hembakade brödet har uppskattats av besökarna.
Vid respektive träff har vi haft mellan

30 - 40 besökare. Därutöver har ett 10-tal
funktionärer från SPF Lyckå deltagit arbetet med träffarna.

Text: Britt-Marie Falkstrand
Foto: Sven-Åke Falkstrand
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Temadag: Säkerhet
Den 10 oktober var vi 3 st. från Lyckå,
som deltog på utbildningsdag på Soft
Center
Temat var Säkerhet.
Dagen inleddes med att kommunpolis
Kikki Dyrvold informerade om brott mot
äldre, och hur man bäst kan skydda sig.
Enligt Kikki är Blekinge ett tryggt län att
bo i.
Utomhus kan man råka ut för stölder,
väskryckning m.m. Om du skulle bli
överfallen: Gör inte motstånd. Det kan
sluta illa. Försök istället att komma ihåg så
mycket som möjligt, att beskriva för polisen. Larma 112 och spärra dina bankkort.
I sitt eget hem kan man också bli lurad.
Det kan vara hantverkare, som påstår
att dom skall kolla olika saker, försäljare, falsk hemtjänstpersonal, okända
människor som vill ha hjälp med något.
Begär legitimation! Släpp aldrig in någon
okänd!
Om man går på restaurang och skall
betala med sitt bankkort: Lämna aldrig

ifrån dig kortet, personalen kan komma
med terminalen till bordet. Följ med om
inte det går. Ha uppsikt på kortet.
Via telefonen kan man också råka ut för
konstigheter. Lämna aldrig ut personliga
uppgifter som bankkonton, koder och
inloggningsuppgifter. Verkar det skumt är
det bättre att lägga på luren.
Undvik om möjligt att ta ut pengar
i bankomat. Där är tjuvarnas paradis. Det fick vi se på bilder. När
man betalar sina varor i affären kan
man be att få några 100- lappar.
Håll väskan stängd i affären och lägg
den aldrig i kundvagnen eller på rollatorn. Tillfället kan göra tjuven.
Bedrägeribrott mot personer över 60 år
har prioritet hos polisen. Brandinspektör
Jan Gren avlöste Kikki. Han pratade om
förebyggande säkerhet. Vid bränder i lägenhet eller villa var mer än hälften av de
omkomna över 60 år och i 84 % av fallen
saknades brandvarnare. En brandvarnare
håller i regel 8- 10 år, men om den börjar

bli missfärgad, bör man byta ut den.
Batteriet skall man byta en gång
om året, men man bör kolla att det
fungerar en gång i månaden. Man kan
förhindra brands uppkomst: Ha timer
kopplad till elektriska apparater om
det behövs. Man skall inte ladda mobilen på natten. Diskmaskin, tvättmaskin och torkskåp bör heller inte vara
igång när man sover eller går hemifrån.
Åtgärder vid brand i olja eller stekfett:
Kväv med ett lock eller en brandfilt. Aldrig vatten!
Dagen avslutades med att Egon Nilsson,
ordförande i Nättraby- Hasslö Informerade
om hur hans förening hade tacklat detta.
Dom hade haft en studiecirkel med temat,
” Försök inte lura mig” och 20 st. medlemmar hade deltagit.
Den här dagen var både intressant och
givande. Det tyckte i alla fall vi 15, från
olika föreningar i Blekinge, som var där.

BESÖK I VÄVSTUGAN
Åtta vävare från Annikas Vävstuga i
Karlshamn hälsade på en förmiddag i
november. Vi var hos dom våren 2015. På
grund av branden i lokalen i våras blev det
av först nu.
Det har varit ett roligt samarbetsprojekt
för mycket erfarna och övriga att göra en
utställning tillsammans. Maj-Britt Hansson har vävt sedan starten 1987. De första
sex åren i en annan lokal och sedan 1993 i
denna. Vi är elva aktiva just nu. Det finns
sju vävstolar och vi hjälps åt med alla
moment i processen.
- bestämma vad som skall vävas
- hur lång väv man vill ha
- Doris beställer garn
- någon av oss varpar och sedan förskedar,
solvar och skedar vi
- dags att knyta fram, upp och ner, sedan
pröva om allt blev rätt. Oftast OK
Alla hade denna dag tagit med alster vi
gjort under årens lopp. Dukar i lin och dukar i bomull, handdukar i lin och i bomull,
löpare i färg och i oblekt garn fanns med.
Det hängde möbeltyg på en dörr, gardintyg och mångfärgade plädar på en skärm.
Gästerna bjöds på kaffe och mycket
hembakat. Underbart fruktfat avnjöts före
hemfärden.
Vad vi pratade om? Vävning förstås.
Vi lämnade ut några av de mönster som
tilltalade våra gäster.
Text Berit Svensson
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Besökare från Annikas Vävstuga i Karlshamn.

Berit Svensson, Annika Johansson
och Doris Olsson.

Text: Berit Månsson

Månadsmöte 12 oktober

Uppvisning av Hamboringens seniorbuggare.

Ordförande Sven-Åke Falkstrand hälsade ett åttiotal medlemmar välkomna
till dagens möte.
Därefter följde uppvisning i bugg av
Hamboringens seniorlag. Sedan fick föreningens medlemmar pröva att dansa bugg
under ledning av Inge Isaksson.
Golvet fylldes snabbt av danssugna
elever. Efter ca en timme var träningen

Berit Månsson fick lära sig några turer i
bugg av Beng-Göran Lexhagen.

över. Alla som är intresserade kan titta
på Hamboringens hemsida på datorn, där
finns träningstider för alla grupper.
Efter dansen var det fikapaus, sedan
följde information och mötet avslutades
som vanligt med lotteridragning.
Text. Margit Almén
Foto: Sven-Åke Falkstrand

Sven-Bertil Johansson dansade bugg med
Kerstin Björklund.

Temakvällen ”Krösnabanan”19 sept
Kvällens föreläsare Kent
Lewén höll ett intressant och
trivsamt föredrag om NättrabyAlnaryd-Elmeboda Järnväg
(NAEJ).
Järnvägen var en smalspårig
järnväg mellan Nättraby hamn
och Älmeboda i Kronobergs
län.
Banan öppnades för provisorisk trafik på den första
sträckan mellan Nättraby och
Alnaryd år 1895. Järnvägen
byggdes sedan i etapper till
Eringsboda och till Älmeboda.

I folkmun kallades NAEJ för
”Krösnabanan”, eftersom det
berättades att tågen var så långsamma att man kunde hoppa
av och plocka lingon för att
därefter åter hoppa på tåget.
Detta blev dock svårare då
farten höjdes år 1933 till 32
km/tim.
Trafiken lades ner 1939,
då lastbilarna hade tagit över
transporterna.
Text: S-Å Falkstrand
Foto: Kent Lewén
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Föredrag om Lyckeby centrums framtid

Planarkitekt Anna Steinwandt berättade om planen för Lyckeby
framtid.

KPR-nytt

Förvaltningen bedömer att 2016 ska ge 0-resultat. Arbetet pågår
att reducera kostnaderna för hemtjänsten som f.n.visar underskott. Installation av Wifi på särskilda boenden pågår och
flera I-pad kommer att inköpas. Förvaltningen har utarbetat en
plan för utveckling av välfärdsteknologi och eHälsa inom äldreförvaltningen för 2016 och 2017.
Målen för utvecklingen är uppdelade i kategorierna:
Att använda teknik på rätt sätt ett gott socialt liv, rätt kompetens
på rätt plats, stärka självständigheten samt stärka samverkan.
Aktiviteterna på träffpunkterna diskuterades. Där efterlystes mer
information till pensionärsorganisationerna samt till de äldre
boende inom resp. område.
Förvaltningen håller på att utarbeta ett förslag till ändrade
debiteringsrutiner.Syftet är att förkorta tiden mellan period som
hyra och avgifter avser och tidpunkten för inbetalning till kommunen.
Samrådsgruppen har varit på besök på Elineberg. Julius Ranonis och Paula Dahlström informerade om verksamheten. Elineberg har idag totalt 60 platser, varav 16 platser för dementa.
Man strävar efter meningsfulla aktiviteterna för de boende. På
försök har man därför anställt särskild personal till städuppgifterna så att vårdpersonalen få mera tid för sysselsättning av de
boende.
Ett nytt internationellt klassifikationssystem
ska i fortsättningen användas vid biståndsbedömning. Systemet
heter IBIC ( individens behov i centrum) Systemet ska användas
vid bedömning av personer som är över 18 år. Fokus kommer att
ligga på det man klarar av, och sedan görs en individuell bedömning efter behov. Genom att samtliga kommuner ska införa
systemet kommer man vid jämförelse att arbeta med samma
begrepp. Förvaltningen kommer att införa nya debiteringsrutiner
som innebär att fakturan kommer snabbare efter avstämning av

På temakvällen måndagen
den 21 november fick vi en
mycket bra genomgång av
kommunens planer för Lyckebys framtid.
Ett drygt 30-tal föreningsmedlemmar hade samlats i
SPF-lokalen i Lyckeby för att
lyssna på planarkitekt Anna
Steinwandt.
Hon berättade att syftet med
planprogrammet är att stärka
Lyckeby centrum och dess
identitet genom en mer sammanhållen bebyggelsestruktur, där trafikens dominans
minskas till
förmån för ett utökat stadsliv.
Planprogrammet ska ge vägledning för fortsatt detaljplanearbete i olika etapper.
Läs mera om planprogrammet på kommunens webbsida
www.karlskrona.se/lyckeby-

centrum
Med anledning av kommunens planprogram inbjöd Lyckeby Gille till ett möte den 26
oktober, med alla föreningar i
Lyckeby bl.a. SPF Seniorerna
Lyckå. På detta möte diskuterade vi former för samarbete,
lokalbehov m.m. På mötet
deltog representanter från tolv
ideella föreningar i Lyckeby.
Mötesdeltagarna är överens om
vikten att ha fortsatta möten
under byggprocesserna.
SPF Seniorerna Lyckå och
PRO Lyckeby har också, med
anledning av mötet, gjort en
gemensam skrivelse med synpunkter på planprogrammet till
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen.
Text och foto:
Sven-Åke Falkstrand

de tjänster man har fått utfört. Handläggningstiden kommer att
förkortas med ca. en månad. Arbetet med att gå över från analoga
till digitala trygghetslarm fortsätter.
Nattkamera kommer att införas efter hand. Det blir också
utbyte till digitala lås istället för nycklar. Wifi kommer att installeras på samtliga omvårdnadsboenden. Vårdplanering kommer i
fortsättningen att ske digitalt i större omfattning än vad som sker
nu. Magnus Johansson ordförande i Regiontrafiken hade inbjudits
för att informera om verksamheten.
Regiontrafikens målsättning är att genom effektiva resor kunna
göra Blekinge mer attraktivt. Länet ska bli mer klimatsmart
genom mer kollektivtrafik. Regiontrafiken har också som målsättning att 50 % av kostnaderna ska finansieras genom biljettintäkter
och 50% skattefinansieras. En utvärdering av den turförändring
som gjordes i augusti ska ske.
Billigare eller gratis resor för pensionärer diskuterades.
Regiontrafiken har inga synpunkter på om kommunerna vill prioritera bussresor för pensionärer. Det behöver inte vara lika i hela
länet. Kommunerna kan besluta om detta.
Vi önskar alla EN RIKTIGT GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR
och meddelar samtidigt att IT-fixarservice fortsätter ett år till.
För närvarande mer än 200 beställningar och ca 3 veckors
väntetid.
Text: Siv-Gun och Margit

