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Nytt verksamhetsår i föreningen. Årsmötet 
är avklarat. Styrelsen och föreningens övriga 
funktionär har fått fortsatt förtroende tillsammans 
med ett antal nyvalda funktionärer. Stort tack för 
förtroendet! 

Vårterminens aktiviteter har kommit igång med temakvällar och månadsmöten. 
Vi har också firat förra årets jubilarer med festsupé, som iordningsställts av fören-
ingens festfixare. Dessa har också bjudit medlemmarna på en smakrik och tradi-
tionsenlig Påsksupé inför den stundande helgen.

En träff med alla funktionärer under trivsamma former planeras till den 15 april i 
Sibbamåla Hembygdsgård.

I övrigt fortsätter förberedelserna för sommarcafé på Villa Lorentsberg. Vi planerar 
att göra verksamheten i likhet med föregående sommar. Jag återkommer med infor-
mation på våra kommande möten. 

Jag ser också fram emot vår resa till Luffarmuseet den 18 maj och hoppas att 
många medlemmar vill följa med.

Med förhoppning om en varm och solig vår och många trivsamma möten.

Hälsar 
Sven-Åke

Den 22 mars drabbades vår lokal på AWA-
vägen av ett brandtillbud. Boende i huset 
observerade kraftig rök från våra lokaler 
och larmade brandkåren, som var snabbt 
på plats. 
    Brandkårens rökdykare forcerade 
snabbt entrédörren in i lokalen och släckte 
branden, som orsakats av ett tekniskt fel i 
en lysrörsarmatur. Lyckligtvis hade detta 
fel inte utvecklades till en fullt öppen 
brand utan i stället orsakat omfattande 
sotskador i hela lokalen på möbler, väv-

stolar, elektronik, mattor och övrigt lösöre. 
Sanering av lokaler och lösöre pågår och 
beräknas fortgå ett antal veckor framöver.     
    Styrelsen har beslutat att avbryta den 
planerade verksamheten i lokalerna för 
resten av vårterminen. 
     Ny information meddelas till cirkel-
ledare och på föreningens hemsida www.
spf.se/lycka så snart vi kan.

                      Text: Sven-Åke Falkstrand

Brandtillbud i föreningslokalen



Lyckåbladet nr 1 2016  3

Välkomna till maj månads medlemsmöte 2016, 
som enligt traditionen blir en resa. 

Medlemsresan denna gång går till 
Luffarmusèet i Kosta den 18 maj 2016. 

Avresa sker kl: 09.15 från rådhuset och 09.30 från 
Medborgarhuset i Lyckeby. 

Kockan 11.00 möts vi av Hönsalotta och Snacke-Per 
som sen tar hand om oss hela dagen. Vi kommer att få 
höra berättelser om luffare, både sanna och osanna, 
info om glasblåsning, musikunderhållning och mycket 
mera. 

Vi kommer att bli serverade en luffarbuffe bestående 
av sill, ägg köttbullar, stekt fläsk, stekta kroppkakor 
mm. Till kaffet kommer vi att få njuta av äkta ostkaka 
med sylt och grädde. 

Hemresan blir omkring 15.30 så vi beräknas vara 
tillbaka ca 16.30-17.00. 

Priset för resan + hela arrangemanget på musèet blir 
400 kr. 

Bindande anmälan senast 6/5 -16 till Ingrid Persson, 
0709 56 70 53 eller e-post: ingrid.prn@home.se. 
Avgiften 400 kr sätts in på SPF-Lyckås bankgiro: 
454-0126 senast 6/5-16 

Resan sker i samarbete med Trossöbuss. 

VÄLKOMNA 
För info om Luffarmusèet så gå in på datorn och sök 
på luffarmuseet.se 

För 10 pers.
2 kg kycklingfile skäres i bitar, brynes, 
kryddas med salt och peppar, lägges i 
form.

Blanda
1,5 msk senap ( dijon).
3 msk kinesisk soya.
2,5 msk grönpeppar grovmalen.
4 – 5 dl Crème Fraiche.
2 dl vispgrädde.
Låt blandningen stå över natten! 
Behövs ej.
Slå den över filèn. Grädda 40 min i 
200 grader.

Kycklingfile med 
grönpeppar

Det händer April - 
Juni 2016
Mån 18 april kl 17.00 
Temakväll Demonstration av 
elcyklar Lokal: besked kommer.
Ons 18 maj
Månadsmöte i samband med en 
resa till Luffarmusèet i Kosta

IT-fixarservice
Ett nytt projekt med start 1 mars 
2015. Detta innebär att vi pensio-
närer/seniorer kan få gratis hjälp i 
hemmet med våra elektroniska ap-
parater. Det kan vara problem med 
datorer, läsplattor, smarta telefoner, 
inställning av TV, för liten text i 
bruksanvisningen, bildöverföring 
m.m.
Beställ på kommunens växel 
0455-3030 00, begär IT-fixar-
service och beskriv ditt problem.

Dikten (Tretton gummor) i lyckåbladet 
nr 4 2015 ska vara Ingegerd Karlsson. 

Rättelse
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Vi har firat fjolårets jubilarer.Det var 
omöjligt att hitta en lokal där alla fick 
plats på en gång, så vi fick dela på jubila-
rerna och fira i vår egen lokal.
Det var 19 st. den 2/3 och 14 st. den 6/3 
som hade hörsam-mat inbjudan.
    Festfixarna hade dukat fint, och det 
bjöds på god mat och smaskig tårta till 
kaffet.
     Det blev ett par timmar med trevlig 
samvaro.
     Vi tackar våra duktiga Festfixare för 
deras fina jobb med festen.
 
                    Text: Berit Månsson
                    Foto: Sven-Åke Falkstrand

FÖDELSEDAGSKALAS

Ett 70-tal medlemmar samlades för att 
bl.a. underhållas av Badrumskören. En 
kör bestående av ett tjugotal damer och 
två herrar. Kören tågade in under tiden de 
sjöng ” Oh when the Saints go marching 
in ..” och fortsatte sedan med ” Tänk så 
härligt att få sjunga ” och nog märktes det 
att de hade roligt under framträdandet, alla 
sjöng av hjärtats lust. Vi fick höra många 
välkända låtar från Magnus Uggla till 
Povel Ramel. Dirigent var Roger Altefur 
och vid pianot satt David Altefur som 
också stod för presentationen. Kören tar 
gärna emot fler medlemmar så tycker du 
om att sjunga gör en anmälan till Roger. 
Inga förkunskaper krävs. Kören avtacka-
des med blommor och en varm applåd.
   Efter kaffe och mingel vidtog sedvanliga 
förhandlingar. Sekr. Kerstin Nilsson med-
delar att ytterligare en bokcirkel startar 
upp till hösten. Fyra nya deltagare kan tas 
emot. Trafikombud Bo Lenberg gav infor

mation om dubbdäcken och om olämp-
ligheten av att köra med vinterdäck på 
sommarvägar. Den 18 april kl. 17:00 kom-
mer elcyklar att visas och demonstreras i 
lokalen på AWA-vägen. 
    Birgitta Sjölin Johansson infor-
merade från LPR. Mycket är under 
förändring. Uppmanar oss att använda 
1177 för att hamna rätt i vården. På 
1177 finns också mycket om egenvård. 
Birgitta kommer att ge information på 
vår hemsida: 
www.spf.se/lycka. Ett stort möte för 
LPR och KPR-representanter kommer 
att hållas i Karlskrona den 2 juni.
    Reseledare Ingrid Persson påminde 
om månadsmötet den 18 maj som 
kommer att kombineras med en resa 
till Luffarmuseet i Kosta. Vi har också 
fått ett erbjudande från SPF Rödeby 
om en resa på Göta Kanal den 23-24 
augusti. Kostnad 2450 kr. Anmäl till 
Ingrid.

Ordförande Sven-Åke Falkstrand infor-
merade om sommarcaféet på Lorensberg. 
SPF föreningarna Lyckå, Trossö och 
Rosenbom samt en av Karlskronas PRO 
föreningar håller i detta. Planerade tider 
är torsdagar under vecka 26 – 31. Årets 
funktionärsträff kommer att förläggas till 
Sibbamåla hembygdsgård den 15 april.       
    Nästa månadsmöte den 13 april kom-
mer att handla om Atros. Det är sjukgym-
nast Andreas Kraft från atrosskolan som 
kommer att tala om atrosvård. Ffa vård 
och självhjälp för höft-, knä- och finger-
ledsatros.
    Vid dagens möte kunde fyra nya med-
lemmar hälsas välkomna.
    Sven-Åke avslutade mötet med att tacka 
kaffe och lotterigrupperna för sina insatser 
och önskade oss alla en fortsatt trevlig 
dag.

Text: Siv-Gun Nilson
Foto: Sven-Åke Falkstrand

Månadsmötet i mars
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SPF Lyckås årsmöte 17 februari

Ordförande Sven-Åke Falkstrand häl-
sade ett 70tal medlemmar välkomna till 
årsmötet.
   Kyrkoherde Andreas Brorsson inledde 
med parentation över medlemmar som 
avlidit under året.
   Därefter följde mötesförhandlingar. Som 
mötesordförande valdes Anders Ovander.   
   Dagordningen godkändes och punkterna 
avhandlades.
   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
2015.

Årsavgiften för 2017 är oförändrad.
På föreningens hemsida kan man läsa 
om vilka personer som valts till de olika 
posterna.
    Mötesordföranden avtackades och där-
efter var det kaffe och musikunderhållning 
av Lars-Erik Andersson.
   Efter kaffet avtackades avgående 
funktionärer och den nyvalda styrelsen 
presenterades.
Ordför. Sven-Åke Falkstrand
Vise ordför-sekr. Kerstin Nilsson

Kassör Berit Lenberg
Ledamot Berit Månsson
Ersättare Siv-Gun Nilsson och
Jan-Erik Håkansson.
   Ingrid Persson informerade om resan till 
Luffarmuseèt i Kosta i maj.
   Mötet avslutades med lotteridragningen.

Text: Margit Almèn
Foto: Inge Isaksson

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Varför, Vad och Hur

VARFÖR     Säkra att invånarna får tillgång till god hälso-och     
                      sjukvård        
VAD?           Ta fram en långsiktig plan för perioden 2016-2025.     
                      Initiera den utveckling som krävs för att möta vår- 
                      dens utmaningar med hänsyn till samhällsutveck-   
                      lingen.                    
HUR?           Linjeorganisationen deltar i planeringen och ansva-     
                      rar för genomförandet .

Våra strategier för framtiden 
Nya arbetssätt och roller inkluderande Närsjukvård, koncentrerad 
vård med stödprocesser från IT/IS Med.teknik, Lokaler och Miljö 
samt kompetensförsörjning.

Närsjukvård-eller Den nära hälso-och sjukvården.
För behov som är:
Vanligt förekommande i befolkningen, ofta förekommande hos 
individen samt rimliga att tillgodose lokalt.
Många aktörer i den nära vården t.ex. Kommun, Primärvård, 
Spec. vård och psykiatri.
Man flyttar patienten Från patienten i fokus Till patientens 
fokus.

Koncentration av hälso-och sjukvård

Vård som av kvalitets- kompetens- eller ekonomiska 
skäl inte bör bedrivas på flera ställen skall koncentreras.                                                                                                                                    
  Vissa insatser koncentreras till färre utbudspunkter i Blekinge.                                                         
Vissa insatser koncentreras till annat landsting/region.

Nya arbetssätt och roller
Närsjukvården 
Utökad egenvård för patienten,
Utvecklade digital och hälsotekniska lösningar
Mobila arbetssätt(bedömningsbilar, mobila team)
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Detta är ett axplock på den information som gavs på LPR senast. 
När komplett protokoll och bilagor är klara finns de i sin helhet 
på SPF Lyckås hemsida.Har ni frågor hör gärna av er på mail el-
ler telefon 0708 82 88 34         

                          Birgitta Sjölin Johansson       
                          ord ledamot i LPR(Landstingets pensionärsråd)

FRAMTIDENS Hälso-och Sjukvård

Ingrid Persson, Gudrun Segerstedt, Björn Hagström, Margareta Elg, Kerstin Skärming, 
Maj-Britt Widfeldt, Britt Pettersson, Gunnar Andersson.

Anders Ovander, Sven-Åke Falkstrand
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Ekonomiskt utfall 2015 gav en positiv budgetavvikelse på 17,3 
mnkr. Detta pga. högre avgifter för brukarna, vilket beror på ökat an-
tal hemtjänsttimmar. Det beror också på en högre grad av uthyrning 
av lägenheter samt högre avgift för trygghetslarm och måltider.
Granskning av hemsjukvården 
Utomstående konsult har granskat hemsjukvården.
Sammanfattande bedömningen är att samverkan avseende hemsjuk-
vård i ordinärt boende inte fullt fungerar. Följande rekommendatio-
ner lämnas till äldrenämnden:
 – Säkerställa att samverkan sker på politisk nivå (kommun och 
landsting).
 – Fastställa uppföljningsbara mål för hemsjukvården.
 – Säkerställa informationsöverföringen (olika journalsystem).
 – Säkerställa kompetensförsörjningen och bemanning inom hem-
sjukvården.
  En viktig del av verksamheten är att lösa primärvårdens beman-
ningsproblem främst gällande läkare.
Trygghetsboende. Förändringar på Fregatten. 
Representanter från äldreförvaltningen och fastighetsbolaget Klö-
vern har tagit fram en plan för omställning av en del av Fregatten 
till trygghetsboende. Det är 22 lägenheter i byggnaden mot Pantar-
holmskajen vilka i dagsläget använd för omvårdnadsboende som nu 
ändras om för moderna boende för personer över 70 år. Det kommer 
att bli 2 ettor, 16 tvåor och 4 treor på 46,65 resp. 85 kvadratmeter i 

tre våningsplan. Hyresnivån är preliminärt 5700, 7400 resp. 9000 kr/
månaden exkl. hushållsel. Lägenheterna ska ha god tillgänglighet 
och präglas av möjligheter till gemenskap.
Läkemedelsavvikelser. 
342 avvikelser rapporterades under 2015 att jämföras med 427 
under 2014. De flesta av dessa rapporteras från äldreboende. Antalet 
läkemedelsavvikelse är relativt konstant över tid. Inga allvarliga 
skador har rapporterats. Den vanligaste avvikelsen är ”glömd dos”.  
Övriga avvikelse kan vara att brukaren inte velat ha sin medicin, att 
läkemedlet försvunnit, avvikelser mot Apoteket etc.
Motsvarande avvikelsehantering sker hos privata utövare 
IT-fixarservice. 
Tanken är att äldre (från 67 år) ska få delaktighet i samhället oavsett 
teknisk kunskap. Servicen har tagits väl emot. Under 2015 inkom ca 
340 beställningar. Intervjuer med slumpmässigt utvalda beställare 
visade att alla är nöjda eller mycket nöjda och många är beredda att 
betala för tjänsten. Det återstår att hitta en tillfredsställande lösning 
tillsammans med funktionsstödsförvaltningen. Projekttiden förlängs 
in på 2016. Funktionsstödsförvaltning vill för 2015 ha ca 400 000 kr 
för sin del av verksamheten.

Seniordagen 2016 håller på att planeras. Datum 4/10, plats: 
Östersjöhallen och temat blir ”Bostäder att bo kvar i ”.
                                                        Text: Siv-Gun och Margit

KPR-nytt

Under mars månad har SPF Lyckå gjort 
två gemensamma besök (med ett 20-tal 
medlemmar) i den av äldreförvaltningen 
framtagna visningslägenheten Visbo. Nin-
nie Rylander och Maria Leandersson gav 
oss en gedigen guidning. 
   Att bo kvar hemma är ju det som gäller 
och med, ibland enkla, tips och råd kan till-
varon bli lättare. Lägenheten är inredd som 
en bostad med bland annat sensorer som 
känner av om ytterdörren är låst, kaffebryg-
garen avstängd och sladden till strykjärnet 
utdragen. Ett enkelt förstoringshjälpmedel 
vid dörrens titthål som gör det enkelt att se 
vem som ringer på väckte stort intresse.
    Sittvänliga möbler kunde provas och en 
god och välavbländad belysning fanns att 
se. I köksdelen visades handvänliga och bra 
redskap. Vi uppmärksammades på värdet 
av god kontrast och färg vid dukning.
    I badrummet fanns många smarta 
lösningar som t.ex. bidett. En toa-stol med 
bidefunktion som även innehåller varmluft, 
s.k. Japans toalett. Kan köpas eller efter 
förskrivning av arbetsterapeut/sjukgymnast 
erhållas som bostadsanpassning. Många av 
visade hjälpmedel finns att köpa eller efter 
förskrivning fås som hjälpmedel.
   Visbo håller öppet för allmänheten jämna 
fredagar mellan 10-14 t.o.m. maj månad. 
Adress Norra Smedjegatan 14 B, våning 5.

                                        Text: Siv-Gun 

Traditionsenligt bjöd Festfixarna på 
en smakrik och mycket god påsksupé 
fredagen den 11 mars. Supén bestod 
bland annat av Janssons frestelse, sill och 
strömming i 
olika former,  
prinskorv, 
köttbullar, bröd 
m.m. Till det 
efterföljande 
kaffet servera-
des en mycket 
god kaka. 
Festfixarna 
Eva, Marianne, 
Gunnel, Mari-
ette och Doris 
avtackades för 
den trevliga 

påsksupén med var sin orkidé.

               Text: Britt-Marie Falkstrand
               Foto: Sven-Åke Falkstrand

Påsksupé för Lyckås medlemmarStudiebesök i 
Visbo

Doris Olsson, Mariette Blomberg, Gunnel Karlsson, Marianne Ottosson, 
Eva Andersson.
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Månadsmötet i januari 2016

Måndagen den 22 februari besöktes SPF 
Seniorerna Lyckå av Anders Wiklander 
från polisregion Syd. Ett drygt 30-tal med-
lemmar hade samlats i föreningens lokal 
i Lyckeby för att lyssna på hans föredrag 
om trygghet för äldre.
    Anders påpekade bland annat att medie-
bruset ger en felaktig bild av äldres trygg-
het. Mycket få äldre utsätts för våldsbrott. 
Det är inga problem att röra sig ute. Äldre 
lever mycket säkert i Karlskrona kommun. 
Anders gav även många goda råd om hur 

vi äldre kan skydda oss mot bland annat 
ekonomisk brottslighet.
    Efter en avslutande kaffestund och dis-
kussion med flera medlemmar avtackades 
Anders med en bukett blommor.
På föreningens hemsida www.spf.se/lycka 
kan du se det bildspel som Anders visade 
vid sitt föredrag.

               Text o foto: Sven-Åke Falkstrand

Polisen informerar om trygghet för äldre

Ett 80-talet medlemmar samlades denna 
fina vinterdag för årets första månadsmöte.                    
Dagens föreläsare Lasse Larsson tog oss 
med på en resa under rubriken: Guldkorn i 
Karlskrona.
    Vi fick följa med på en resa i tid och 
rum från den dagen Karl XI bestämde sig 
för att här, i denna fina och isfria del av 
landet, skulle han placera sin flotta. Ble-
kinge hade blivit svenskt i samband med 
freden i Roskilde 1658.
    Trossö ägdes då av den danskvänlige 
bonden Vitus Andersson som motsatte sig 
detta så pass att han av kungen dömdes för 
högförräderi och fick sitta i häkte. Seder-
mera sålde han dock Trossö för en summa 
av 1000 Riksdaler silvermynt vilket i 
dagens pengarvärde motsvarar ca 250 000 
kronor. 
    Vi fick höra om de tre förbannelserna 
som Vitus uttalade. Brand, sjukdom och 
att Karlskrona skulle sjunka i havet. Allt 

detta fick vi beskrivet för oss om hur det 
hade besannats. Bränder, sjukdom och 
Korvetten Karlskrona som sjönk.
     Så fick vi se bilder av byggnader och 
höra intressanta historier om hur 80 % av 
stadens bebyggelse revs på 50-60- och 70- 
talet för att lämna plats till nya byggnader. 
Mycket igenkännanden och minnen. Lasse 
Larsson kunde fortsätta hela eftermidda-
gen men hans timme gick mycket snabbt.    
     Ordförande Sven-Åke Falkstrand 
tackade Lasse och vi gav honom en varm 
applåd. Efter kaffestund med mingel infor-
merade Sven-Åke om ett planerat studie-
besök till visningslägenhet Visbo.
      Föreningens kassör Berit Lenberg 
informerade om att styrelsen fattat beslut 
om att höja kostnanden för kaffe och oftast 
hembakade kakor vid månadsmöten och 
temakvällar från 20: - till 30: -. Hon fick 
en spontan applåd.
     Doris Olsson informerade om cirk-

larna. Tider och plats se programmet eller 
hemsidan. Friskvårdens stavgång i Basta-
sjö startar kl. 10:00 och inte som det står i 
programmet 09:00.
     Ingrid Persson tar emot anmälningar 
till medlemsresan till Luffarmusèet i 
Kosta.
    Trafikombud Bo Lenberg uppmärksam-
made oss om att använda dubbar men slog 
också ett slag för att använda stavar.
     Ordförande Sven-Åke Falkstrand tar 
emot anmälningar till kurser i Surfplatta 
och Smart mobiltelefon.
     Vid dagens möte hälsades två nya med-
lemmar välkomna i föreningen
Ordförande Sven-Åke Falkstrand avslu-
tade mötet med att tacka café-och lotteri-
grupperna.

                           Text: Siv-Gun Nilsson 
                           Foto: Inge Isaksson

Foto: Arkiv.

t.v Kommunpolis Anders Wiklander Karlskrona.



Trafikinformation var det första ämnet på 
årets temakvällar. Daniel Andersson, pro-
jektledare vid Trafikverket i Karlskrona, 
var kvällens föredragshållare.
    Ca 25 förväntansfulla åhörare hade 
samlats i föreningslokalen. 
Daniel började med att ge en allmän 
överblick av Trafikverkets organisation, 
planerade utbyggnader av E22 mellan 
Malmö och Kalmar och även övriga vägar 
i Blekinge län. Kvällens huvudämne var 
dock den pågående planeringen av E22 
mellan Lösen och Jämjö. Detta projekt har 
en nära 50-årig historia bakom sig. Äntli-

gen har berörda myndigheter bestämt sig 
för var, när och hur vägen ska realiseras. 
    Målet med är att förbättra framkom-
ligheten, öka trafiksäkerheten och även 
minska störningarna från trafiken för de 
boende i Jämjö. 
     Det valda vägalternativet går från 
Lösen till Ramdala med utbyggnad i 
nuvarande sträckning. Vid Ramdala viker 
vägen av i ett nytt läge, passerar norr om 
Vallby och går in i skogsmarkerna vid 
Duverum. Jämjö passeras på ett betryg-
gande avstånd. Återkopplingen till den 
nuvarande vägen görs på ”flygrakan” i 
höjd med Brända Ene. 
     Vägen kommer att ha fyra körfält från 
Lösen till Torstäva och tre körfält (2+1) på 
den övriga delen. Tre trafikplatser kom-
mer att byggas, vid Lösen, Torstäva och 
Ramdala.
     För att illustrera det hela visade Daniel 
en datavisualiserad film som tog oss med 
på en åktur på den nya vägen i ömsom 
fågel- och ömsom bilistperspektiv. Under 
”färden” kom frågor från åhörarna: ”Hur 
kommer jag hem till Öljersjö?
”Är det möjligt att vika av mot Berntorp”
osv.
Daniel kunde både lugna och upplysa med 
utförliga svar och kommentarer. 
En het fråga i sammanhanget är Bengtsa-

vägens eventuella utbyggnad mellan 
Verkövägen och Lösen. Man kunde ana en 
viss lättnad hos Daniel när han svarade att 
den delen hanteras av Karlskrona kom-
mun. 
     Däremot kan en utbyggnad av Bengtsa-
vägen påverka utformningen av trafikplat-
sen i Lösen där vägen i så fall kommer att 
ansluta.
     Byggstarten av Lösen-Jämjö är plane-
rad till 2020. Beräknad kostnad är ca 500 
miljoner kronor. Under det kommande 
planeringsarbetet kommer informationer 
och sammanträden med allmänheten att 
hållas bl a för att få in synpunkter som kan 
tas in i det fortsatta arbetet. 
     Vid den avslutande frågestunden och 
diskussionen blandades både små och 
stora problem vilka belystes av Daniel på 
ett mycket sakligt och informativt sätt.  
     För den som på egen hand vill fördjupa 
sig i projektet så finns mycket att hämta 
på nätet på Trafikverkets hemsida. Det 
var nöjda och imponerade åhörare som 
tackade Daniel med en varm applåd för 
sin mycket trevliga och väl genomförda 
information.

                                   Text: Bo Lenberg
                                   Foto: Inge Isaksson

Trafikinformation  Temakväll 2016-01-18

Två gånger om året sker utskick till alla 
medlemmar.
Det är Lyckåbladet, Höstens och Vårens 
programblad m.m.
Vid utskicket i december var vi ett 10- tal, 
som hjälptes åt.
Till en början var allt lite smått kaotiskt, 
men det brukar ordna upp sig, och snart 
var alla igång med att klistra etiketter, 

frankera och stoppa dokumenten i alla 
kuvert.
( Det brukar bli drygt 300 )
Efter avslutat värv känner vi oss väldigt 
nöjda och kan pusta ut och få en trevlig 
fikastund.
 
                     Text: Gudrun och Berit M
                     Foto: Siv-Gun Nilsson

Slutpackat för denna gång

Berit Månsson, Britt-Marie Falkstrand, Evert Månsson, Bo Lenberg, Berit Lenberg, 
Doris Olsson, Kerstin Nilsson, Sven-Åke Falkstrand.

Grönköpings Sparbank skakas i sina 
grundvalar, sedan sparbanksdirektören 
Jules Vedbom hastigt avskedats. Bank-
styrelsens ordförande, godsägare Justus 
Brylén på Brylunda, har framlagt den 
ena förklaringen bättre än den andra till 
avträdet

Först hänvisade han till att bankaktierna 
inte hade stigit tillräckligt, sedan till en 
insideraffär med aktierna i Brylunda Svi-
neri AB. Den rätta förklaringen torde dock 
vara att sparbanksdirektören vunnit över 
sin ordförande i priffe.

Samtidigt har en svindel uppdagats i 
banken, närmare bestämt resterna av en 
julskinka som bankdirektörens fru hade 
lagt i bankvalvet, eftersom det saknades is 
i hemmets isskåp.

Ur Grönköpings 
Veckoblad…

EFTER ATT HA 
sökt livets mening i ett stort antal år, har 
hr språkforskare och tillika grundrektor L. 
Hagwald kommit fram till att denna med 
största sannolikhet innehåller såväl subjekt 
som predikat.


