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PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 10 sept 2013 
Folkets hus, Karlholm 
 

  

 

 
* Ordförande Bosse Englund hälsade ca 90 medlemmar välkomna till höstens första 

medlemsmöte. Ett särskilt välkommen riktades till dragspelsgruppen Entusiasterna 
från Örbyhus, som inledde mötet med några låtar. 
 

* Göran Humling är PRO-representant i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Tierps 
kommun. Han informerade om två punkter från senaste sammanträdet:  

 Trygghetslarmen kommer att bytas till digitalt system. Bytet sker med hjälp av 
hemtjänsten.  

 Ett Närvårdscentrum planeras som ska hantera ”glappet” mellan landsting och 
kommun för patienter som t ex ska flyttas från sjukhus till hemmet. Omfattning, 
tidplan och kostnad ska utredas. Systemet finns redan i Enköping och 
Östhammar. 

 
* Studieorganisatör Anita Andersson informerade om höstens cirklar och efterlyste 

också förslag på nya ämnen för studiecirklar. 

 Sidensjalsmålning 2 cirklar (start 16 och 17 sept)  

 Läsa/lyssna (start 23 sept) 

 Släktforskning (start 8 okt) 

 PROsIT med bild (start 8 okt) 

 Halmslöjd (start 17 okt) 

 

Anmälnings/intresse-listor fanns utlagda för anmälan till ovanstående cirklar 

 

Under våren planeras studiecirklar om Nålfiltning, Hållbar mat, Din hembygd och en 

läsa/resa-cirkel med Hälsingland som mål. 

Stefan Andersson kommer att starta en cirkel med rubriken ”Livet är ditt” 

 
* Reseledare Astrid Boström berättade om höstens kommande resor:  

 En resa för att äta middag för medlemmar ålder 80+ planeras 

 Julbordsresa med Birka planeras till 12 dec (24-timmars) 

 En resa till Gustafsbergs porslinsfabrik www.gustavsbergsporslinsfabrik.se 

planeras till ve 6 2014 

 
* Bosse informerade kort att 

 Bingon börjar 11 sept kl 12.00 

 Solstickorna börjar 12 sept kl 14.00, då Ulla Lander bjuder på kaffebröd som 
tack för vårens skänkta stickade barnplagg. 

 Bouleserien avslutad för säsongen, PRO Västlands lag kom på tredje plats. 

Träningen fortsätter som vanligt. 

 Tonåringarna och Vi Fyra tränar onsdagar kl 10.00 

 Nästa medlemsmöte den 15 oktober behandlar ämnet Brandskydd för äldre, 
underhållning av Tonåringarna och Vi Fyra.  

 En pubkväll med musikgissning mm planeras till mitten av november 
 

http://www.gustavsbergsporslinsfabrik.se/
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Kaffe, macka och hembakad god kaka serverades. 
 

* Efter kaffet återkom Entusiasterna och underhöll med egna och andras 
kompositioner, och Torsten Randberg, gitarrist i gänget, läste egna underfundiga 
dikter. 
 

* Dagens nästa gäst var Thomas Kihlström från Tekniska enheten i Tierps kommun. 
Han berättade om kommunens aktiviteter i Karlholm just nu.  

 Ett arbete pågår i Storån att bygga en fisktrappa förbi dammluckorna och att 
byta till automatreglerade luckor. Området ska sedan återställas som 
vandringled. Arbetet beräknas vara klart i november. 

 En ny skötselplan för dammen diskuteras. Dammen ska röjas vartannat år, 
gräsklippning runt dammen bör förbättras. En dialog förs mellan kommunen och 
Idé- och utvecklingsgruppen. 

 Ny upphandling av skötsel av kommunens ytterområden har genomförts, PEAB 
blir fortsatt huvudentreprenör. Kommunen har enligt Kihlström ställt specifika 
krav på utrustning mm för att t ex snöröjningen ska bli bättre. 

 
* PRO-vetarna Marianne Melin, Carl-Bertil Wallin och Bosse Englund kom på en 

hedrande andra plats i distriktsfinalen och tackades för detta med varsin 
blombukett av föreningen. 

 
* Efter lotteridragning tackade ordförande för uppslutningen, tackade festkommittén 

för gott fika och avslutade mötet. 
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