
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 14 okt 2014 
Folkets hus Karlholm 
 

  
* Ca 75 medlemmar samlades till höstens andra medlemsmöte. Ordförande hälsade alla 

välkomna, och speciellt välkomnades Åke Eriksson från Uppsala och Torsten Randberg 
och Roine Andersson från Österby. 
 

* Ordförande informerade om den kommande pubkvällen den 7 nov i Folkets hus och 
skickade en anmälningslista runt borden. Listan fylldes under mötet med ca 50 
anmälningar. En lista för inköp av PRO´s fick-kalender skickades också runt borden. 
 

* Därefter informerade Åke Eriksson, Civilförsvarsförbundet, om kommuners krisberedskap 
och om hur enskilda individer själva kan hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose 
grundläggande behov som mat, vatten, värme och information. Vi fick många nyttiga råd 
och tips, användbara även i det dagliga livet utan kris. 
 

* Efter kaffet underhöll Torsten Randberg och Roine Andersson med musik på gitarr och 
dragspel, blandat med skämtsamma historier och Torstens egenhändigt skrivna dikter, 
upplästa med stor inlevelse av författaren. 
 

* Anita Andersson informerade om pågående och nya studiecirklar. Under november startar 
cirklar om juridik för pensionärer, Ipad och Livet är ditt. 

 
* Julbordsresan är fullbokad, till teaterresan till Helsingfors finns några platser kvar. 

 
* Göran Humling informerade från mötet med KPR, där man bl a diskuterat en boendeplan 

för äldre. Underlag till beslut för tiden 2014-2035 ska lämnas till kommunstyrelsen senast 
31 mars 2015. 

Den som fyllt 75 år kan för 60 kr äta lunch mellan 11.30 och 13 i Wesslandias matsal 
Vallonen. Plats ska bokas senast kl 10 samma dag på tel 0293-219457. Matsedel finns på 

kommunens hemsida http://www.tierp.se/omsorg-och-hjalp/aldre/mat-for-aldre.html och 

kan även fås på matstället. Kostnaden för lunchen faktureras till matgästen en gång i 
månaden. 

Nya trygghetslarm ska installeras som går via mobila nätet. Kostnaden för brukaren blir 
samma som i det gamla systemet. 

Göran uppmanade alla som har frågor eller förslag som rör pensionärer att ta kontakt med 
honom för att få ärendet vidarebefordrat till KPR. 

 
* PRO Västland har hittills i år rekryterat 35 nya medlemmar, vi är nu drygt 280 medlemmar i 

föreningen. 

Ordförande har tagit fram en lista på tänkbara kontaktombud som kommer att kontaktas 
med en förfrågan. 

Det blir öppet hus i PRO-lokalen torsd den 20 november. Då bjuds på kaffe och 
pepparkakor. Man kan samtidigt skänka priser till grötfestens lotterier och åror. 

Nästa medlemsmöte blir grötfesten tisd den 2 dec. 

Julmarknaden blir i år den 29 nov vid Kvarntorget, som samtidigt kommer att invigas. 

 

* Efter lotteridragningen tackade ordförande festkommittén för deras arbete och avslutade 
därefter mötet. 
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