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Medlemmar i PRO Bodum 

Tack för att du är medlem i PRO. Vi behöver vara fler i föreningen för att vara en ”påtryckar 

grupp”. Kanske din granne eller vän inte funnit till PRO ännu. Hjälp dem att bli medlem i 

PRO. Tipsa gärna Jan Hansson 070-272 90 20 om nya medlemmar. 

14 januari 2021 höll den nya styrelsen sitt första möte som videomöte genom datorn. Det 

fungerade bra. Det finns en gratis och enkel videoplattform som heter Jitsi som vi använder. 

Den kan också du använda för kontakter med flera vänner. Kontakta Mats D så får du 

information hur du kan utöka de sociala kontakterna i dessa Corona tider. 

Styrelsen ”spånade” lite över vad som kan hända under kvartal 1 eller så snart 

restriktionerna lättas. 

Bingo, bokcirkel, boule, fysiskstavgång, våffelfest, sommarresa. Kom gärna med förslag till 

styrelsen på vad DU vill att vi skall göra i PRO Bodum. 

Det är viktigt att du och jag håller ut och följer de råd som FHM ger ut. Handla på affären då 

det är få bilar parkerade på planen framför affären. Även om ICA Nära får ta in 15 – 19 

kunder så är det ändå ditt och mitt ansvar att se till att så få som möjligt samtidigt befinner 

sig i affären.  

Om några är intresserade av att samlas och prata gamla minnen, t.ex. livet i Rossön på 40  60 

talet så kan vi starta en ”pratgrupp” via video i din dator. Vi kan avsätta en timma per vecka. 

Du håller kaffe med bulle och kommer med berättelser och Mats försöker ordna så vi kan ses 

och prata med varandra. 

Tipspromenaden som Hembygdsföreningen och PRO ordnade på nyårsafton blev lyckad. 72 

st lämnade in svar och ännu fler var ute och gjorde friskvård. En ny upplaga kommer med 

säkerhet till påskhelgen. 

Vi har för avsikt att anslå en hemsida för PRO Bodum där aktuell information kommer att 

finnas. Men vi behöver hjälp från PRO distriktet för att ”få till det”. Under tiden använder jag 

e-post, men tyvärr har jag inte adresser till alla. Kan du, hjälpa till att förmedla  e-post 

adresser så fler kan ta del av vår information.  mats.danielsson@mhf.se 

Kommunens pensionärsråd kommer antagligen kalla till möte framöver. Har du något som PRO 

Bodum bör föra fram? 

 

Under hösten och vintern har det varit mycket trafik med timmerbilar på vägen genom byn. Genom 

Samhällsföreningen har en skrivelse lämnats till Trafikverket om ett farthinder utanför skolan/ 

Rossöcenter. Tyvärr prioriterar inte Trafikverket en hastighets dämpande åtgärd utan föreslår att det 

är en kommunal angelägenhet. 
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Ta hand om dig, håll i - håll ut 
Mats Danielsson 

Styrelse 

Mats Danielsson ordförande 

Gerd Rinzén kassör 

Zaedi Danielsson sekreterare 

Annica Sjödin medlemsvård 

Tina Persson hemsidan 

Arne Markusson ersättare  

Inger Rundqvist revisor 

Lennart Öhgren revisor 

Funktionärer 
Skraplotter 

Per Åke Bölander  

Konsumentombud 

Kjell-Erik Andersson  

Tidningsreferent 

Tina Persson  

Trafikombud 

Jan Hansson 

Friskvård 

samordnare Lennart Eriksson

  

Resekommitté 

- 

 

Gymnastik 

- 

Bingo 

samordnare  Britt Berglin 

  

Boule 

samordnare Yngve Holmgren 

Golf 

ordinarie Lennart Eriksson  

Fest och kök 

- 

PRO-kontakt, uppvaktning 

samordnare Annika Sjödin   

Byombud Backe, Vängel och 

Rudsjö Inga Lena Åkerstedt 

Nagasjön, Höjda  Britt Berglin 

Fullständig förteckning finns i 

årsmötesprotokollet  12 nov 2020. 
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