
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 28 jan 2014 
Folkets hus Karlholm 
 

  

 
* Ordf Bo Englund hälsade ca 80 medlemmar välkomna till årets första medlemsmöte. 

Särskilt välkomnades Gunnel Eriksson från ABF i Tierp och Älvkarleby nyckelharpor, som 
stod för underhållningen denna eftermiddag. De inledde med att spela Äppelbo gånglåt, 
Tierpspolska och Nigvals från Ovansjö. 
 

* Gunnel Eriksson berättade att PRO Västland får tillgång till sju bärbara datorer för våra 
studiecirklar under våren. Hon informerade vidare om en Minilagbok för pensionärer som 
finns som underlag för en studiecirkel i ämnet. PRO Tierp har bildat en cirkel för 
genomgång av boken och hon rekommenderade PRO Västland att göra samma sak. Hon 
visade också boken om Västmanland som studiecirkeln Läsa/Resa kommer att använda. 

Studieorganisatör Anita Andersson informerade om de studiecirklar som startar inom kort: 
Läsa/Lyssna måndag fm (har redan startat) 
Släktforskning nybörjare, tisdag fm 
PROsIT, tisdag em 
Släktforskning fortsättning, tisdag sen em 
Tonåringarna onsdag fm 
Bingo onsdag em (har redan startat) 
Qigong för seniorer onsdag sen em 
Läsa/Resa om Västmanland, startar torsdag 13 mars fm 
Solstickorna torsdag em (har redan startat) 
Dessutom startar cirklar i ämnena Sidensjalsmålning, Hållbar mat, Halmslöjd och Livet är 
ditt (en cirkel om folkhälsofrågor). Anita har även planer på att få igång en studiecirkel om 
enkel matlagning, Spis utan spis. 
 

* Göran Humling informerade om PRO-försäkringar. Sedan tidigare finns tre försäkringar 
anpassade för pensionärer, nu har en ny försäkring för husdjur tillkommit. Information om 
försäkringen finns på PRO´s hemsida  http://www.pro.se/Bli--medlem/PROforsakringar/. 
 

* Ordförande informerade om tävlingen PRO-vetarna. PRO Västland tävlar mot PRO Håbo 
den 11 febr kl 13 i Folkets hus Karlholm. Medlemmarna uppmanades att komma och heja 
på lagen. PRO Västland företräds av Marianne Melin, Carl Bertil Wallin och Bo S Englund. 
Ordförande berättade vidare att Anna-Stina Grönberg kommer att underhålla med sång 
och musik på årsmötet den 4 mars kl 13 i Folkets hus Karlholm. 
 

* Kaffe, smörgås och kaka serverades av festkommittén. Därefter underhöll Älvkarleby 
nyckelharpor med ytterligare några låtar. 
 

* Göran Humling pratade om medlemsvärvning och uppmanade som vanligt medlemmarna 
att prata med vänner och bekanta om hur trevligt det är att vara medlem i PRO Västland. 
Under 2013 tillkom 38 nya medlemmar, totalt vid årsskiftet var antalet 272. 
 

* Bo S Englund rapporterade därefter om den Boendekonferens som några av styrelsen 
deltog i den 16 jan i Tierp. På konferensen medverkade fem olika föreläsare. 
Tierpsbyggens vd Roger Kjettselberg berättade bl a att bolaget har 1720 lägenheter på 
12 olika orter i kommunen. 50 % av hyresgästerna är över 65 år. Det är för närvarande 
lång kötid för att få en lägenhet i kommunen, nästan inga lägenheter står tomma. 

Ylva Sandström från SABO berättade bl a om hur andra kommuner arbetar med boende 
för äldre. 

 

 

 

 

http://www.pro.se/Bli--medlem/PROforsakringar/


Thomas Lagervall från Hjälpmedelsinstitutet pratade om bra boende på äldre dar´. 

Magdalena Marklund pratade över ämnet välfärdsteknologi för äldre, bl a från Västerås 
kommun där ett projekt om E-hemtjänst har drivits. 

Avslutningsvis talade Lena Kilander från Minnes- och geriatrikmottagningen på 
Akademiska sjukhuset om demenssjukdomar. 150 000 svenskar är drabbade av 
sjukdomen, 24 000 nya fall tillkommer varje år. Främst drabbas kvinnor. 
 

* Börje informerade om planerade resor, närmast fred 14 febr en musikalresa till 
Gasklockorna i Gävle. Resan är fullbokad. På planeringsstadiet finns förutom resan till 
Västmanland även en resa till Helsingfors och/eller en 24-timmarskryssning till Åland. 
 

* Lotteridragning med många glada vinnare. Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling efterlyste 
flera prenumeranter på PRO´s Trippelskraplotter. Intresserade kan vända sig till Ulla-Britt. 
 

* Ordförande Bosse informerade avslutningsvis lite om Idé- och utvecklingsgruppen. Leif 
Bäckström har utsetts till projektledare för projektet ”Vändpunkten”. Arbetet med 
avverkning och markberedning runt dammen pågår. Målsättningen är att arbetet ska vara 
klart till 30 april. Därefter ska arbetet med att iordningställa Kvarntorget påbörjas.  
Ett informationsmöte kommer att hållas den 11 febr kl 19 i Folkets hus. 
 

* Ordförande tackade därefter festkommittén för fikat och avslutade sen mötet. 
 
 

Vid pennan    Ordf 

 

 

 
Mona Eklund    Bo S Englund 

 


