
1980-talet 
  

1980 utsträckte man sommarutfärden till Nättraby och Karlskrona, pris 150 kr. 
varav föreningen subventionerade 50   kr. Även utfärd till Sassnitz företogs, 
liksom att 50 stycken såg "Greven av Luxemburg" på Malmö Stadsteater. 
Under 1980 utsträckte man sommarutfärden till Nättraby och Karlskrona, pris 
150 kr, varav föreningen subventionerade 50 kr. Även utfärd till Sassnitz 
företogs, liksom att 50 stycken såg "Greven av Luxemburg" på Malmö 
Stadsteater med ett biljettpris på 14 kr.  
Styrelsen beslöt öppna en expedition i Oxie Pensionärshem med öppethållande 
första och tredje tisdagen i varje månad. Gösta Nordh, Malmö talade om de 
äldres dystra och kärva problem, när folkpensionen infördes 1913, men 
konstaterade att man numera hade en hygglig standard som pensionär. 

1981 hade föreningen 140 medlemmar, och man skickade en skrivelse till 
sparbanken Malmöhus om att få behålla bankfilialen i Oxie kyrkby, då det skulle 
bli alltför svårt för äldre att förflytta sig till Oxievång. Man beslöt sig för att ha 
möte varje månad och då varannan gång i Sockerbruksgården och varannan i 
Församlingshemmet. Årets utfärd gick till Visingsö. Från Malmö 
Samarbetskommittés lotteri tilldelades Oxie 4500 kr. varför man beslöt deltaga 
även 1982. Man satsade på kvalificerad underhållning, genom att vid ett möte 
ha PRO:s mandolingrupp under ledning av Curt Alm, och vid ett annat möte 
PRO:s manskör, båda från Malmö. 

1982 Års årsmöte valde man Hugo Holmberg till ny ordf. Styrelsens arvoden 
höjdes något, samt att studieledaren tillerkändes 100 kr. och revisorerna 25 kr. 
vardera. Även en valberedning på 2 personer tillkom detta år. Årets utfärd gick 
till Norrvikens Trädgårdar, samt en höstresa till Simlångsdalen. Inga Holmberg 
föreslog bildandet av en sångkör, och den kom även till stånd under året med 
Knut Thylander som ledare, man beslöt även bekosta materialet till 
sånggruppen. 

1983 års årsmötet  meddelade man att det var 150 medlemmar, och att studie 
och fritidsverksamheten varit mycket god, samt att kassa behållningen var 
22538 kr. Vid denna tid dyker flera namn upp i protokollen, vilka ännu 2005 är 
medlemmar och aktiva i föreningen, och Kjell Wihlborg känd fotograf, visar 
detta året bilder från Irland, liksom att Oxie Bygdegille har dansuppvisning för 
PRO-arna under ledning av Karin Evby, och Musikdirektör Elsa-Britt Paulsson 
med sin barnkör underhöll med Luciatåg och Julsånger. 

1984 På årsmötet valdes Margit Eskilsson till ny ordf. medlemsantalet hade 
minskat med 17 st. till 133, medan studie och fritidsverksamhet varit mycket 
god. Man hade prominenta föredragshållare, genom att Gunnar Sträng talade i 
februari om trafiksäkerhet, och Kommunfullmäktiges ordf. Arne Lundberg talade 
i maj, om en resa till Kina och Japan, med Diabilder. Det talades redan nu om 
"Datorernas ingrepp i våra liv och i vårt arbete". 1000 kr anslogs av föreningen 
till Radiohjälpen för hjälparbete i Etiopien, och föreningens sånggrupp gjorde ett 
bejublat framträdande. 

 

 



1985 på årsmötet avsade sig Margit Eskilsson ordförandeskapet efter endast 
ett år, och Hugo Holmberg valdes åter till ordf. Margit Palm till vice ordf. och 
Wivi Ahlberg till kassör. Utöver gängse övriga poster uppenbarar sig nu 
Reseledare Margit Eskilsson, samt Kontaktombud Erik Almkvist, Birgit Sjöland 
och Inga Holmberg och konsumentombud Margit Palm. Mötet besöktes av 53 
st. Under detta år har studiecirklar tydligen kommit bra igång, det talas om 
Sång, Makramé, Gymnastik, Keramik, engelska, Hälsa för alla och Priffe, 
dessutom studiebesök på Paletten i Kulladal, Foodia i Staffanstorp och 
Brandkåren i Malmö. På PRO:s kongress beslöt man att tidningen Pensionären 
ska ingå i medlemsavgiften, och alltså komma alla medlemmar till del fr.o.m. 1 
januari 1987. 

1986 På årsmötet hyllade sekreterare Erik Almkvist som upprätthållit sitt 
uppdrag fram till sin död, till hans efterträdare valdes Gunnar Göransson, 

 Margit Palm valdes till ny ordf. och 
Arvid Karlsson till vice ordf. Karl 
Johansson figurerar för första 
gången i protokollen genom att 
väljas till den ansvarsfulla posten 
revisorssuppleant. 74 medlemmar 
närvaro. Mötet beslöt anslå 5000 kr. 
till föreningens 25-årsjubileum 22 
mars, och Wivi Ahlberg, Gunni 
Göransson och Birgit Sjöland valdes 
till festkommitté. Medlemsantalet 
steg kraftigt till 164 st. 25-årsjubileet 
är kortfattat skildrat i "Tidigare 
jubileum i PRO-Oxie". 

1987 Både före och efter 
Årsmötet skrivs utförliga 
styrelseprotokoll med kassatablå 
och genomgång av föreslagna 
kandidater till valen, samt noggrant 
specificerad budget. Ännu i dag 
välkända namn dyker upp till valen, 
Birgit Sjöland studieorganisatör med 
Lilly Karlsson som suppleant,  
 

revisorer Svea Almkvist och Karl Johansson, Gunni Göransson styrelseledamot 
och reseledarsuppleant och Marta Landgren valberedningen. Meddelas att hela 
21 medlemmar under året begärt utträde för flyttning till annan ort. 

PRO-Samorganisation i Malmö firade 25 årsjubileum och inbjöd till 
jubileumsmiddag. Konsumentinformatören Kjell Åke Hansson besökte 
föreningen. Man tycks under denna tid haft musik och dans efter varje möte.  
Till de som skaffar nya medlemmar betalar Samorganisationen 10 kr. pr ny 
medlem. Styrelsen beslöt enhälligt att dessa pengar i stället ska gå till 
föreningens kassa. 
Oxie S-förening firade 20-årsjubileum, Margit Palm och Edith Forsberg deltog 
och överlämnade minnesgåva. Högtalaranläggning med hörselslinga läggs in i 
Församlingsgården 

Vid Julfesten 1987 framträdde sångkören under ledning av Ann-Marie Ekman, 
och Elsa-Britt Paulsson ordnade med Luciatåg. 



1988 kan konstateras att knappast några nyval behövde göras, att 
verksamhetsberättelsen utdelades till medlemmarna, och att man under några 
år deltagit i en tävling som hette "Prima liv" varvid årets vinnare var Wivi 
Ahlberg, och dansare från Friluftsfrämjandet uppträdde. 52 st hade sett Freddy 
Jönssons revy på Södra Teatern, och 45 st hade gjort studiebesök på 
Ängavallen. Vårpromenad i Käglinge fritidsområde företogs, och Margit 
Eskilsson skänkte material till en syförening, vars arbeten ska utlottas på varje 
möte. 

Man inlade skrivelse till Malmö Lokaltrafik om trafiksystemet som berör Oxie. 
Fortfarande alternerar mötena mellan Församlingsgården och 
Sockerbruksgården. Hyran för lokalerna var 15 kr. pr timma före kl. 16, och 
därefter 30 kr pr timma. Beslöts att inga subventioner ska utgå för föreningens 
utfärder. Tydligen börjar nu landskapscirklarna genom att läsa om Gotland. 

Årsmötet 1989 besöktes av 73 medlemmar, även detta året blev praktiskt taget 
alla avgående omvalda till sina olika poster, och arvodena höjdes något. Man 
beslöt att till Konsument Malmö, från PRO-Oxie inlämna förslaget att prislappar 
ska sitta på alla varor i butikerna. Sommarutflykt till Halland och Tjolöholm 
tillsammans med gymnastikgruppen pris 270 kr. Studiebesök med buss på 
Södertorpsgården. Mötet beslöt på styrelsens förslag att medlemsmötena ska 
hållas i Församlingsgården sista fredagen i månaden, samt styrelsemötena på 
Sockerbruksgården. 

På Gotlandsresan deltog 38 st. och Landskapscirkel om Bohuslän startar med 
2 grupper. Kommunalrådet Kjell Arne Landgren informerade om service för 
äldre i Oxie. Medlemsavgiften höjdes till 100 kr. fr.o.m. 1 juni 1990. 

 Styrelsen beslöt öppna en expedition i Oxie Pensionärshem med 
öppethållande första och tredje tisdagen i varje månad. Gösta Nordh, Malmö 
talade om de äldres dystra och kärva problem, när folkpensionen infördes 
1913, men konstaterade att man numera hade en hygglig standard som 
pensionär. 

 


