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   Välkommen till vårterminen! 
 

 Ni är alla mycket välkomna till vår termins-    
start och tisdagscaféet i föreningslokalen 

     den 11 januari 2022 klockan 13:30. 
 

Det andra Corona-året har gått och allting ser ut i 
stort som det gjorde för ett halvår sedan. Tack vare 
de genomförda vaccineringarna kunde vi starta i 
höstas men osäkerheten kvarstod då och så är det 
även idag.       

 

Trots allt kunde vi genomföra cirklarna och höstmötet som planerat och många 
är glada över att vi även kunde ha två middagar med cirka 25 gäster varje gång. 
 

Många medlemmar har redan blivit vaccinerade tredje gången och under snar 
framtid blir alla fullt vaccinerade. Därför har styrelsen beslutat att starta alla våra 
cirklar som vanligt i januari och i princip på samma omfattning som i höstas. Vi 
är förstås mycket medvetna om att myndigheterna kan när som helst komma 
med nya restriktioner som vi måste anpassa oss till. Ta därför kontakt med 
cirkelledarna för närmare information om startdatum och de covid-anpassningar 
som måste göras. Vi kommer att fortsätta med våra tisdagsträffar och middagar 
även under våren om vi bara kan. 
 

Det Intressepolitiska arbetet i seniorrådet har gett resultat så till vida att 
kommunen nu har beslutat om att kalla rådet till ett planeringsmöte i början av 
året - se Christels rapport på sid 17. 
 
 

Till sist vill jag tacka cirkelledare och alla ni andra som på olika sätt bidragit till 
att vi har kunnat träffas och ha aktiviteter som så många av oss haft glädje av.   
 

God fortsättning på år 2022 önskar                                                                                           
styrelsen genom Jouko  
_____________________________________________________________________________ 

Hemsida:   www.pro.se/fisksatra                                                        E-post:   fisksatra@pro.se 
Karpgatan 15 nb                               Telefon 0709 80 13 64 (Jouko)               BankGiro:              624-5062  
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Styrelse och övriga med uppdrag i PRO Fisksätra 

från årsmötet 2021 – 06 – 08 

Ordförande Jouko Lehtinen joukolehtinen@live.se 

0709 80 13 64 

Vice ordförande Christel Widén christel.widen@gmail.com 

0707 33 13 12 

Kassör  Gunnar Olsson gunnar.w.olsson@gmail.com 

0703 62 55 19 

Studieorganisatör Gunvor Jonsson gunjon40@gmail.com 

0703 69 76 01 

Sekreterare Brita Nyman britanyman@hotmail.com 

0703 17 77 33 

Ledamot Kurt Strömbäck kurt.v.stromback@gmail.com 

0706 36 07 66 

Revisor Kerstin Berg kerstin.berg21@gmail.com 

0705 87 66 85 

Revisor Britt-Marie Pukitis bmpukitis@gmail.com 

0737 34 35 86 

Valberedning, 

sammankall. 

Gerd Lignell gerd.lignell@gmail.com 

0737 16 20 61 

Valberedning Kaisu Johansson kaisu.johansson1@gmail.com 

0738 49 91 11 

Valberedning Bo Hultqvist bhu@telia.com 

0706-06 77 33 

          
                                                                          forts. sid 4 
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Program under våren 2022 
 

Vi träffas i föreningslokalen varje tisdag kl. 13.30 och dricker kaffe och umgås! 
Programpunkter i övrigt visas här i tidsordning (Karpgatan 15 om ej annat 
anges).  
RESTRIKTIONER P G A PANDEMIN KAN TILLKOMMA SÅ HÅLL UTKIK I 
LOKALEN ELLER PÅ HEMSIDAN  (www.pro.se/fisksatra)! 

Januari    
Ti 11 13.30 Vårterminen startar Parentation, PRO-info 
Ti 18 13.30 Tisdagsträff  

Ti 25 13.30 Tisdagsträff  Bingo 

Februari    
Ti 1 13.30 Tisdagsträff Musikquiz             Bosse H 

TI 8 13.30 Tisdagsträff Försäkringsinfo    Gunvor 
Ti 15 13.30 Årsmöte  

Ti 22 13.30 Tisdagsträff Bingo 

Lö 26 17.00 Middag  
 
Mars    

Ti 1 13.30 Tisdagsträff  

Ti 8 13.30 Tisdagsträff SeniorShop visar/säljer kläder 
Ti 15 13.30 Tisdagsträff  

Ti 22 13.30 Tisdagsträff  
Lö 26 17.00 Middag  

Ti 29 13.30 Tisdagsträff Bingo 

 
April    

Ti 5 12-17 Tisdagsträff Musikkåseri         Bosse H 
Ti 12 13.30 Tisdagsträff  

Ti 19 13.30 Tisdagsträff  
Fr 22 12-17 Vår-bazar Centrum vid biblioteket 

Ti 26 13.30 Tisdagsträff Bingo 

Lö  30 17.00 Middag  

    
Maj    

Ti 3 13.30 Tisdagsträff  
 Ti 10 13.30 Terminsavslutning  

 
Resor: se sidan 9! 
 

SPARA BLADET HELA TERMINEN SÅ DU INTE MISSAR 
NÅGOT DU VILL VARA MED OM! 
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 Försäkring 
 
 FOLKSAM är det försäkringsbolag som PRO har bra försäkringsavtal med. 
 Se över dina försäkringar! 
 
Som PRO-medlem är du alltid försäkrad när du deltar i eller är på väg till eller 
från verksamhet som vi anordnar. 
ANMÄL ALLTID om du gör dig illa! En enkel skada kan ge framtida besvär! 
Tel. 0771 950 950, vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00 

 

 

 

Vår egen hemsida på Internet 
 

Har du tillgång till Internet kan du läsa senaste nytt om vad som händer i vår 
förening, ev. tillägg eller förändringar i höstprogrammet. Här kan du få reda på 
det mesta om PRO samt hitta nyttiga länkar till närliggande webbsajter. Här är 
adressen:  
 

www.pro.se/fisksatra                       E-postadress:  fisksatra@pro.se  
 

Forts.från sid 2 
Kulturombud Brita Nyman Konsumentråd Gunvor Jonsson 

Friskvårdsansvarig Kaisu Johansson Hemsidesansvarig 1 Bo Hultqvist 

Bazaransvarig Rauni Pöysti Hemsidesansvarig 2 Brita Nyman 

Kaffekokargrupp, 

sammankall. 

Kerstin Olsson Hemsidesansvarig 3 Gunnar Olsson 

Informationsansvarig Gunvor Jonsson Medlemsregisteransv. Gunnar Olsson 

Ansvarig ’Trippelskrapet’ Gunnar Olsson Försäkringsansvarig Gunvor Jonsson 

För 300 kr får Du som medlem i PRO 
 

• Tidningen ”PRO-pensionären” 

• Vårt eget Informationsblad minst 2 gånger per år 

• Delta i föreningens aktiviteter 
 

 

Kom ihåg! 
Om du inte betalar din medlemsavgift till föreningen förlorar du ditt medlemskap och 
därmed även din olycksfalls- och livförsäkring om den är tecknad genom PRO 
 
 

http://www.pro.se/fisksatra
mailto:fisksatra@pro.se
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Vårens cirklar 2022  

Preliminärt program 

Kontakta handledaren för 

bekräftelse innan start! 
 

 

 

I samarbete   med 

 

                  

 CIRKLAR       

          

 
Handledare/Kontakta 

 
Telefon 

 
Startar 

 
”Nacka  i stort  
och smått” 
(udda vecka) 

 
Brita Nyman 
britanyman@hotmail.com 
 

 
0703 17 77 33 

 
Tisdag 1/2 
 Kl 15.00 – 
16.30 
 

 
Släktforskning 
(jämn vecka) 

 
Gunnar Olsson 
gunnar.w.olsson@gmail.com 
 

 
0703 62 55 19 

 
Tisdag  25/1 
 Kl 15.00 – 
16.30 

 
Bridge 
 
 

 
Jouko Lehtinen 
joukolehtinen@live.se 

 
0709 80 13 64 

 
Onsdag    12 /1  
Kl 10.00 

 
Handarbets/ 
Hantverkscirkel 
 

 
Kerstin Andersson 
kerand1241@gmail.com 
 

 

0704 82 69 94 

 

 
Onsdag   12/1  
Kl 14.00 – 17.00 

 
”Sitt-gympa” 
 

 
Kaisu Johansson 
kaisu.johansson1@gmail.com 
Ellen Hansson Miettinen 
 

 
0738 49 91 11 

 
Torsdag  13/1 
Kl 10.30 – 11.30 

 
Akvarellmålning 
(jämn vecka) 

 
Gunnar Olsson 
gunnar.w.olsson@gmail.com 
 

 
0703 62 55 19 

 
Torsdag 13/1 
Kl 14.00 – 17.00 

 
Cirkelavgiften kan variera beroende på cirkel.  
Cirkelledaren informerar vid termins-starten. Betalning innan februari månads slut till 
cirkelledare eller via   BankGiro 624-5062 eller Swish 123 149 75 44   Ange namn och 
vilken cirkel som avses. 
 
 

 
 
 

 

mailto:britanyman@hotmail.com
mailto:gunnar.w.olsson@gmail.com
mailto:kerand1241@gmail.com
mailto:kaisu.johansson1@gmail.com
mailto:gunnar.w.olsson@gmail.com
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Glöm inte årsmötet den 15 februari! 
 
Hur gick det för föreningen under 2021? 
Skall styrelsen få förnyat förtroende? 
Kom med förslag till nya programpunkter! 
 
Din röst på årsmötet är viktig 
 
 
 
 

Något om våra cirklar 

 

 

 ”Sitt-gympa” 
 
På torsdagarna börjar vi dagen med SITT-
GYMPA kl. 10.30. Vår terminen startar redan 
den 13 januari. 
 
Vi utför rörelserna sittande på en stol, med 
boll eller gummiband. 
 
Bra för rörlighet och cirkulation. Alla gör 
övningarna efter sin egen förmåga. 
Vi gympar ca 50 minuter. Vi har ”vanliga” 
lediga kläder på oss. 
 
Max 10 deltagare. Alla måste anmäla sig 
innan start!                      Kaisu  
                                        0738 49 91 11 
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Hantverks/ 
handarbets-gruppen 
 
Onsdagar kl 14.00 – 17.00 
Snickeriverkstaden på Karpgatan 15 är 
oftast outnyttjad. Har du något du vill 
reparera eller kanske fixa till något nytt 
är du välkommen hit på onsdags-
eftermiddagarna. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvarell-målningen 
fortsätter! 
 

Torsdagar kl 14.00 – 17.00  
(jämna veckor)  
  
Hör av dig på tel. 0703 62 55 19  
(Gunnar, som administrerar. Josef 
kommer då och då med goda råd!) 

 

  Startar den 13:e januari  
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Bridge 
 

Är du intresserad av att lära dig 
spela bridge, eller bara komma 
och spela med oss? 
Hör av dig till Jouko! 
 
Startar 12/1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Släktforskning 
Tisdagar kl 15.00 jämna veckor.  
Börjar 25 januari. 
 
Det finns plats för ytterligare någon deltagare 

 

 
 
 
Nacka i stort o smått 
Fortsätter som förut. Har senaste tiden  
ägnat oss åt nackakonstnärer. T ex Edvin 
Öhrström som skapat gåsen i 
Neglingeparken. 
 
Udda veckor. Startar den 1:a februari 
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Årets resor  

i Samorganisationens regi  

5-7 april           Helsingfors 

11 maj Säfstaholm 

1 juni Göta kanal 

14-17 juni Småland 

25 augusti Rosellakryssning 

oktober Vilt o skaldjurs-
kryssning 

5-6 dec Julbordskryssning 

 
Nu har Resegruppen (PRO föreningarna i Nacka, Ektorp, Saltsjö-Boo, 
Saltsjöbaden, Fisksätra och Älta)  tagit nya tag och planerat och bokat ett 
tämligen digert reseprogram i Sverige och Finland. Allt är naturligtvis under 
förutsättning att ”corona” inte ställer till det för oss igen. 
 

Svenska Teatern Helsingfors 
Musikalen Mary Poppins 5-7 april 2022 
 

Ett besök på Svenska Teatern hör till när man besöker Helsingfors. Det ståtliga 
vita teaterhuset ligger mitt i centrum och är den svenska nationalscenen i 
Finland. Under våren visas Mary Poppins, en färgsprakande och fantasifylld 
föreställning  en aldrig tidigare skådad musikal med oerhört vackra dräkter och 
detaljrik dekor. En förtrollande historia, oförglömliga låtar och bländande 
dansnummer! Mary Poppins regisseras av Markku Nenonen som fått 
förtroendet att skapa en alldeles egen version av originaluppsättningen. I 
huvudrollen som Mary Poppins ser vi Josefin Silén. 
 
Program: 
5 april avresa Vikingterminalen, Stadsgården M/S Gabriella kl 16.30 
2-rätters middag exkl dryck i restaurang A la carte kl 20.00  
6 april frukost i restaurang A la carte. Ankomst Helsingfors kl 10.10 (OBS finsk 
tid) 
Kl 12.00 matinéföreställning Svenska Teatern (speltid ca 3 tim inkl paus) 
Avgång Helsingfors kl 17.15 
2-rätters middag exkl dryck i restaurang À la carte kl 18.00 
7 april frukost i restaurang A la carte Ankomst Stockholm kl 10.00 
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Pris 2.338:-/person dubbelhytt, 2.718:-/person enkelhytt. I priset ingår 
kryssning Helsingfors med A-hytt utsides, 2x2-rättersmiddag exkl dryck 2x2 a la 
carte frukost, teaterbiljett Svenska Teatern.  
Fullständigt program med bekräftelsen och faktura skickas från Resekompaniet 
i Eskilstuna. 
 

Begränsat antal platser. Anmälan snarast till Bo Hultqvist eller lista i 
föreningslokalen,  
dock senast 26 jan. Glöm inte ange namn, adress, telnr, födelsedatum 
 
 
 
 
 
 
 

Säfstaholms slott och Julita Wärdshus 
 
Onsdagen den 11 maj 2022 
Säfstaholms slotts  brokiga historia börjar redan 
1666.  I början av 1700-talet kom godset genom 
giftermål i släkten Bondes ägo.  Under Gustav 
Trolle Bondes tid upplevde slottet sin stora 
glansperiod. Med stor generositet välkomnades 
framför allt konstnärer till Säfstaholm och slottets 
konst-samling växte under första halvan av 1880-
talet till en av Sveriges största.  
 
Program  
Vi avreser från Järla Station, stora parkeringen G:a Värmdövägen 121 kl 07.40 
Vid ankomsten till slottet börjar vi med kaffe och smörgås i slottscaféet. Därefter 
visning av paradvåning och konstsamling. Omgivningarna minner om gamla 
dagar, t ex den gamla allén, som förband slottet med jordbruket. Moderträdet till 
Säfstaholmsäpplet finns fortfarande kvar och bär frukt varje år.  Efter 
slottsbesöket åker vi till Vingåkers Factory Outlet och därefter åker vidare till 
Julita Wärdshus för lunch, som servers ca 13.30 
Hemresa efter lunch. Hemma igen ca kl 17.30-18.30 
 
Pris 895:-/person 
inkl. bussresa, fm kaffe med smörgås, guidad visning slottet, lunch inkl. 
måltidsdryck och kaffe 
Anmälan senast den 8 april till Bo Hultqvist eller lista i föreningslokalen med 
namn, adress och tel.nr. 
Fullständigt program med bekräftelse med avresetider och faktura skickas från 
Resekompaniet i Eskilstuna. 
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Dagskryssning på Göta Kanal 
 

Onsdagen den 1 juni 2022 
Följ med på en resa längs en av de vackraste delarna av Göta Kanal, genom en 
landsbygd med hus och herresäten från 1700- och 1800 talen. Kanalen, som 
invigdes 1832, sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 
190 km lång och har 58 slussar. På vår resa passerar vi nio slussar. Båten M/S 
Wasa, avgår från Borensberg och vi färdas på kanalen till Berg, där vi lägger till. 
Under resan avnjuts en lunch ombord.  
 
Program 
Avresa med buss från  
Järla Station, stora parkeringen Värmdövägen 121 kl 08.40 
Busskaffe med smörgås samt ett snabbt besök vid Cloettas fabrik i Ljungsbro 
kl 14.00 avgår m/s Wasa från Borensberg ankomst till Berg kl 17.30. Åter i 
Nacka ca kl 20.30-21.00 
 
Pris 1095:-/pers 
inkl bussresa, busskaffe med smörgås, båtresa och lunch inkl. måltidsdryck och 
kaffe 
 
Anmälan till Bo Hultqvist eller lista i föreningslokalen senast den 29 april, med 
namn, adress och tel.nr. 
Fullständigt program med bekräftelse med avresetider och faktura skickas från 
Resekompaniet i Eskilstuna. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
 
 

Rundresa i Småland  
fyra dagar 14-17 juni 
 
 

 
Att besöka Småland är lika självklart som att du/ni har läst boken om världens 
starkaste flicka, att du/ni har smakat skogens röda guld eller att du/ni har hört 
talas om Kristina från Duvemåla och Smålands alla glasbruk. På vår resa 
besöker vi orter kopplade till allt detta. 
 
 
 

Dag 1 Avresa från Järla Station, Värmdövägen 121, exakta tider i 
bekräftelsen.   
Resans första stopp blir i Jönköping och ett besök på Tändsticksmuséet. Resan 
fortsätter sedan till Växjö där vi ska bo alla våra dagar. Efter incheckning får vi 
en guidad tur i Växjö. Kronobergs residensstad.  
 
Dag 2 Tillsammans med vår guide åker vi till Vilhelm Mobergs kända trakt från 
boken Utvandrarna och eftermiddagen ett besök på Huseby, en gång Smålands 
största järnbruk och även berömt genom fröken Florence Stephens och 
svindlande affärer. Vi hinner även med ett besök på IKEA-musèet i Älmhult. 
Lunch äter vi på Grimsnäs herrgård 
 
Dag 3 Blir det tillsammans med guiden ett besök på Smålands största glasbruk, 
Kosta. Här får vi en visning av den vackra utställningshallen och hör om 
brukets historia. Tillfälle ges att handla till fabrikspriser. Resan fortsätter österut 
till Kalmar där vi gör en stadsrundtur och lunchen intar vi i Slottsrestaurangen 
innan vi får en guidad visning av Kalmar Slott, en av Sveriges finaste 
Vasaborgar.  På väg tillbaka till Växjö besöker vi Målerås glasbruk och 
Granhults kyrka, Sveriges äldsta träkyrka. 
 
Dag 4 Vi åker ut mot kusten igen för att stanna till i Oskarshamn där vi får en 
guidad visning av Döderhultarmuséet, därefter fortsätter vi mot Vimmerby och 
där besöker vi Astrid Lindgrens Näs, där vi också äter vår lunch innan vi med en 
autoguide går igenom muséet. 
Efter dessa fyra spännande och innehållsrika dagar i Småland återvänder hem 
igen. Beräknad hemkomst ca kl 20.30. 
 
 
Pris 5.995:-/pers i dubbelrum, 6.710:- i enkelrum 
I priset ingår: bussresa, 3 x frukost, 4 x luncher, 3 x middagar, boende på 
Stadshotellet i Växjö, lokalguide dag 2 och 3 samt alla arrangemang, entréer 
och visningar, som nämns i programmet 
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Anmälan senast den 12 maj till Bo Hultqvist eller lista i föreningslokalen med 
namn, adress och tel.nr. 
Fullständigt program med bekräftelse med avresetider och faktura skickas från 
Resekompaniet i Eskilstuna. 
 
 
 
 
 

 
Rosellakryssning  
kombinerat med besök hos Bröderna Andersson, 
Kapellskär 
 
Torsdagen den 25 augusti 
Ett stenkast från Kapellskär bor bröderna Andersson som är tredje 
generationen lanthandlare. Hemma på gården har de byggt upp ett 
nostalgimuseum med bl a interiörer från deras föräldrars lanthandel, en Esso 
mack samt en Formel 1 utställning med originalföremål som har tillhört Ronnie 
Peterson. Efter besöket tar vi oss till Kapellskär och går ombord på M/S 
Rosella. Där vi serveras en lunchbuffé på vår väg till Mariehamn, men 
stannar ombord tills vi återvänder till Kapellskär.  
Program:  
 
kl 07.30 Avresa från Järla Station, Värmdövägen 121, stora parkeringen 
Kl 09.30 Förmiddagskaffe med smörgås hos Bröderna Andersson samt 
visning av muséet 
kl 12.00 M/S Rosella avgår från Kapellskär samt lunch i Bistro Buffé 
kl 17.30 Ankomst Kapellskär 
ca kl 19.30-20.10 hemkomst avreseorterna 
 
Pris 645:-/pers inkl. Bussresa, båtresa, entré Bröderna Andersson, fm-kaffe, 
lunch inkl. dryck 
 
Anmälan senast den 20 juli till Bo Hultqvist eller lista i föreningslokalen med 
namn, adress och tel.nr. samt födelsedatum 
Fullständigt program med bekräftelse och faktura skickas från Resekompaniet i 
Eskilstuna. 
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Vilt- och skaldjurskryssning med Viking Line 

(möjligen med nya båten M/S Glory, sjösätts i mars 2022)  
Detaljerat program och pris kommer senare. Tidpunkt början 
oktober.  

Resan fortfarande under planering 

 
 
 
Julbordskryssning med Viking Lines M/S Cinderella 
5-6 december 2022 

 

Följ med och njut av en trevlig julbordskryssning med exklusivt julbord serverat i 
restaurang Seaview 
Pris 860:-/pers A-dubbelhytt (utsides) 
Pris 960:-/pers A-enkelhytt (utsides) 
 
i priset ingår Kryssning, julbord exkl. dryck inkl. 1 glas bubbel, julbrunch i Viking 
Buffé 
Anmälan till Bo Hultqvist eller lista i föreningslokalen 
senast den 4 november, med namn, adress, tel.nr, 
födelsedatum, nationalitet  
 
Fullständigt program med bekräftelse med 
avresetider och faktura skickas från Resekompaniet i 
Eskilstuna. 
 

  
 
 
 

Medlemsresa 

Vi planerar en dagsutflykt med buss under april-maj till subventionerat pris för 

PRO Fisksätras medlemmar. Vi diskuterar resmål inte alltför långt bort. En god 

lunch ska givetvis ingå. Styrelsen tar gärna emot förslag! 
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Under hösten 
 

har vi kunnat träffas i PRO-lokalen till tisdagsträffar på sedvanligt sätt med 

musikkåseri o bingospel bland annat. Sista lördagen i oktober och november 

bjöd på middagar och en julavslutning fick avsluta verksamhetsåret. 

 

 

 
 
Festkommittén 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Begränsat deltagarantal och handskar på! 
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Oj, så fort tiden går! 
 

Plötsligt är det återigen dags att skriva in ett nytt år i almanackan. Inte för att 

den har varit särskilt fulltecknad detta år, men lite mer har vi ändå kunnat göra 

under det senaste halvåret. Själv har jag vågat mig in i butiker för att kunna 

handla mat och välja ut de finaste äpplena eller bli inspirerad av vad som finns 

just för dagen. Tänk vad man kan lära sig att uppskatta de små glädjeämnena i 

livet.  Och det är kul att spela bridge igen. Och så härligt att se alla PRO-are vid 

någon fikastund eller middag på Karpgatan!  

Fast inte riktigt alla…Några saknas oss! 

 

En hel del aktiviteter har under året helt skötts via videomöten. Seniorrådet har 

faktiskt fungerat på det viset. Det är lite svårare att föra samtal och diskussioner 

på riktigt, men vi har gjort vårt bästa utifrån de förutsättningar som råder. 

Vid flera av de senaste mötena har vi fört en diskussion om kvaliteten i 

hemtjänsten och kommunens kontrollansvar, Som utgångspunkt har vi tagit upp 

ett fall av vanvård av en pensionär. Vi hoppas och tror att kommunen har tagit 

till sig av den kritik som har framförts och ser till att man är mer noggrann i 

framtiden. Från SPF:s sida har man kämpat för att få till stånd ett utegym för 

pensionärer. Vi får se hur det blir med det. 

 

Något som vi ser fram emot är en Workshop som kommunen har bjudit in till i 

januari. Vi skall försöka komma fram till hur vi bäst skall samarbeta ur olika 

perspektiv. Seniorrådet består av medlemmar i pensionärsföreningarna, 

politiker och tjänstepersoner. Och naturligtvis råder det intressemotsättningar, 

men bra är ändå om man kan lyssna på varandra och komma fram till bästa 

möjliga lösning. Från PRO:s sida önskar vi naturligtvis bättre kvalitet inom 

hemtjänsten och särskilda boenden. Och att det finns tillräckligt många platser 

så att de som behöver får komma till ett bra boende. Vi önskar också att man 

bereder markanvisning för byggföretag som vill satsa på s.k. trygghetsboenden. 

Sådana boenden är till för personer som inte behöver hjälp i stor utsträckning, 

men vill minska ensamheten och öka tryggheten. Det skall finnas gemensamma 

lokaler och någon personal på plats. Ett sådant boende kommer att öppna på 

Nya Gatan i september 2022. Vi hoppas på flera! 

 

Om du har andra frågor som du tycker att vi skall kämpa för i mötet med 

kommunen, så maila gärna till mig. Adressen finns i detta blad. 

 

Med hopp om ett riktigt bra 2022! 

 

Christel Widén 
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PRO Fisksätra uppskattar det goda stödet vi får från ICA och det fina 
samarbetet vi har med vår värd Stena Fastigheter. 

 
 

    
     
Fredagen den 22 april 

   

     mellan kl 12 och 17   i Centrum  utanför biblioteket   

 
     Gåvor till försäljning kan inlämnas i lokalen Karpgatan 15  
     tisdagar 13 – 15.  
     Obs. ej kläder eller böcker.  
   
     Om du undrar över något, ring Rauni Pöysti,  
     0707 15 41 30.  
      

    Vi tackar på förhand! 
 
 
 
 


