1990-talet

1990 väljs Stig Blomgren till sekreterare, och Marta Landgren till vice ordf. i övrigt
små förändringar i valen.
Som svar på föreningens skrivelse om kollektivtrafiken, informerade Göran Lundblad
från Lokaltrafiken om att det för Oxies del var för få resenärer och dessutom brist på
pengar. Studiebesök på Tekniska Museet samt Apoteket Lejonet, båda i Malmö.
Styrelsen beslöt att uppvakta medlemmar som fyller 85 år. Frågeformulär om hur
medlemmarna ville ha mötena beträffande program, lades ut. Malmö Arbetarkommun
inbjuder till rundtur med buss i Malmö.
40 st. deltog i Bohuslänsresan och PRO Uddevalla skänkte en smidesskulptur till
föreningen. Till försäljning på Julmarknaden i Oxie Centrum ordnas pysseldag på
Sockerbruksgården. Priset på Kaffe sätts till 15 kr. med utlottning av pris på biljetten.
PRO-Grafikernas musikgrupp under ledning av Stefan Linde, underhöll, och Anna
Greta Skantz informerade om sjukvårdens förtroendenämnd på novembermötet, 60
besökare.
Stefan Linde har blivit ledare även för PRO-Oxies sånggrupp. 80 stycken medlemmar
på Julmötet. Man nominerade 3 ordinarie och 3 suppleanter till Kommunala
Pensionärsrådet i Oxie, då Stadsdelsreformen bestämts att träda i kraft i januari
1991.
1991 Vid Årsmötet valdes Bertil Theander till ny ordf. i övrigt små förändringar.
Sonja Stjernqvist och Jörgen Severin gjorde ett bejublat framträdande på Årsmötet.
På marsmötet informerade vice ordf. Bertil Håkansson om Stadsdelsnämnden i Oxie.
Festkommitté för 30-årsjubileet bestod av Margareta och Bertil Theander, Elmy och
John Johansson, Birgit Sjöland samt Wivi Ahlberg och Marta Landgren som
handledare. Värvningsförsök av nya medlemmar, ½ kilo kaffe till värvaren pr. ny
medlem. Lanskapscirkeln läser, efter omröstning, om Blekinge, ledare Margit Palm.
Medlemsavgiften höjdes till 125 kr. pr. år, och medlemsantalet är 145 st.
Årets Julmarknad på torget gav ett netto på 3005 kr. På Julfesten serverades jultallrik
för 15 kr. föreningen betalade resten.
På Årsmötet 1992 fördes ett ytterst kortfattat protokoll, Margit Palm utsågs att leda
årsmötet. § 10 Val av styrelse och revisorer, (men inga namn).
Vid februarimötet rapporterade Margit Palm från överläggning med
Stadsdelsnämnden om bebyggelse i Oxie, och blomsterbindare från Ingvar Strand
visade sina färdigheter.
På majmötet rapport från PRO:s 50 årsjubileum i Malmö Folkets Park.Årets
landskapsresa gick tydligen till Blekinge. Septembermötet besöktes av Ulla Sandell
som talade om konsumentfrågor och reklam. Harvid Jönsson visade bilder från sin
och Martas resa till Pakistan, Nepal och Indien. Föreningen har lämnat in 2 motioner
om boendeform samt byggandet i Oxie. Besökarantalet på mötena varierade mellan
46 och 72 st.

1993. Inte heller vid Årsmötet kan utläsas vilka som blev valda, sekreteraren hänvisar
till valberedningen vars förslag inte bifogats. Arvodena blev oförändrade. Man gick på
Nöjesteatern á 150 kr. och såg Hälsingborgsrevyn "Krisfesten". En lista med
namnunderskrifter om behovet av en samlingspunkt för pensionärer i Oxie,
överlämnades till Kommunstyrelsens ordf. Joakim Ollén av Bertil Theander och John
Johansson. Från sparbanken i Oxie informerades om aktuella aktie och räntefonder.
Medlemsavgiften till PRO-Samorganisation i Malmö är nu 10 kr. pr. medlem och år.
Bibliotekarie Reidun Enoksson kåserade om intressanta böcker, och önskade
åhörarna välkomna till biblioteket. Det finns under dessa år då Wivi Ahlberg var
reseorganisatör, talrika anteckningar om resor som hon presenterat, men tyvärr inget
om vilka som verkligen genomfördes. Arrangemanget "Blomsterveckan" i Oxie
nämns för första gången. Doktor Ingeborg Olsson förklarade och redogjorde för
inkontinens. Årsavgiften höjdes till 150 kr.
Höllvikens Teatergrupp uppträdde med en pjäs som hette "Husförhöret". Vid Julmötet
åts det landgång, och Elsa-Britt Paulsson uppträdde med Luciatåg.
1994 Årsmötet är bilagt valberedningens förslag, av vilket framgår att Stig
Nilsson valdes till ny ordf. och Styrelsen utökades till 7 personer. 78 medlemmar var
närvarande. Man lade in en protestskrivelse till Länstrafiken / Malmö Lokaltrafik där
man klagar på att boende i södra Käglinge och Kristineberg genom omläggning av
dåvarande linjen 16 C, inte längre kan med buss nå Oxie Centrum. (11 år senare är
exakt samma problem aktuellt igen)
Från Länstrafiken får föreningen svaret att alltför få resande utnyttjat möjligheten.
(Även här känns svaret igen). Vid marsmötet visar Barbro och Kjell Wihlborg sin
bildsvit "Årstiderna". En första rapport från Kommunala Pensionärsrådet av Kalle
Johansson kan här utläsas. Landskapsresan har i år gått till Småland.
Föreningsmedlemmarna upprördes över en kraftig hyreshöjning i Församlingsgården,
från 230 kr. per gång till 500 kr. dessutom 130 kr. för vaktmästarens låsning efter
mötet. Inte oväntat skickade man protestskrivelse till Kyrkorådet, om denna 174
procentiga höjning. På oktobermötet spelade Rolf Backe upp till dans. Vid Julmötet
med Luciatåg m.m. var 94 medlemmar närvarande.
1995. Årsmötet förflöt utan synbara sensationer, men av Valberedningens förslag
kan utläsas att Erik Boij invaldes som suppleant i styrelsen. Av rapport framgick att
ordf. Stig Nilsson valts till styrelseledamot i PRO-Samorganisation, samt
styrelsesuppleant i PRO Skåne, kassören Wivi Ahlberg valts till revisor i PRO-Sam.
och revisorssuppleant i PRO-Skåne. Redaktör Börje Sehlin från tidningen Arbetet
kåserade om 30-talet. Ett synnerligen omfattande svar från PRO-Oxie på en
organisationsutredning är bilagd protokollet, där man kraftigt protesterar mot
utredningens förslag om central uppbörd, samt inkomstrelaterad medlemsavgift!!
Margit Palm och Erik Boij inlämnar motion till PRO-kongressen 1996, om att
tidningen PRO-Pensionären bör ges ut även som taltidning för synskadade. 1995 års
landskapsresa gick till Gästrikland.
1996 Första styrelsemötet inleds en tråkig och håglös period i föreningen, både ordf.
Stig Nilsson och v. ordf. Ove Andersson uteblev utan uppgiven anledning, varför
styrelsesuppleant. Erik Boij fick rycka in som tillfällig ordf. Även vid ett extra

styrelsemöte föreslogs Erik Boij som ordförande, liksom till månadsmötet i januari
och Årsmötet 1996. Birgit Sjöland lämnade alla sina poster, liksom Stig Nilsson och
Ove Andersson, och av den bilagda valberedningens förslag framgår att man inte
förmått föreslå kandidater till alla vakanta poster, och eftersom ingen lista på de valda
förekommer, kan man inte utläsa huruvida luckorna fylldes på årsmötet.

Klart är dock att Erik Boij valdes till ny ordf. och vid konstitueringssammanträdet
omvaldes Stig Blomgren till sekreterare, nyvaldes Brita Jönsson till v. ordf. och Merly
Svensson som v. sekr. Arvodena höjdes till 500 kr. vardera till ordf. och kassör, samt
vardera 300 kr. till övriga, men redan året därpå höjdes arvodena till vardera 700 kr
för ordf. och kassör, 500 kr. till studieorganisatör och sekreterare, samt 300 kr. till
styrelsemedlemmar och suppleanter, samt 200 kr. till revisorer och lotterikommitté.
Med Erik Boijs inträde som ordf. kan en tydlig uppryckning av föreningen märkas,
med protokollen finns bilagt ordentliga dagordningar liksom en del skrivelser av
intresse. Man beslöt sig för att inte längre uppvakta med blommor vid dödsfall, utan i
stället komma till den som fyller 85 år, samt därefter i 5-årsperioder, med en blomma.
Tydligen har Per-Ingvar Jönsson blivit invald som styrelsesuppleant, eftersom han
ordnat så att styrelsemötena hålls i BRF Dalgårdens fritidslokal.
Årets landskapsresa gick till Dalarna. Vid augustimötet deltog endast 45 medlemmar.
Tack från Blomsterveckans ordf. Ingemar Zäll, för en fin insats av PRO-Oxie. Han
höll även en information om vad som händer i Oxie, planerna på ett bevarande av
Gula Skolan, förstörelse på Pågatågsstationen samt övriga oroligheter i Oxie.
Man beslutar sig för att ställa in decembermötet, samt i stället äta subventionerat
Julbord med dans på Törringelund, detta blev delvis en besvikelse då den beställda
bussen inte anlände, utan de förhoppningsfulla åkande fick stå ute och frysa tills bilar
hunnit organiseras.

1997 års ingång flyttas medlemsmötena till BRF Marietorps fritidslokal, beroende på
att hyran i Församlingsgården stigit ytterligare, och styrelsen ansåg att detta i alltför

hög grad undergrävde föreningens ekonomi. Karl Johansson i valberedningen
vädjade om förslag till namn på de poster som varit vakanta.
På årsmötet 1997 valdes Margareta Bruce till ny kassör, Per Ingvar Jönsson som ny
styrelseledamot, medan studieorganisatör förblev vakant och Clarie Andersson
invaldes som reseorganisatör. Styrelseledamoten Sven Jarhl avlider. En bussresa till
Karl Oskars och Kristinas hemtrakter i Småland företages. Trafikkommitté bildas i
Oxie, med Per Ingvar Jönsson som PRO:s representant. På augustimötet företogs
kompletteringsval av Clarie Andersson och Ingvar Densfelt som suppleanter till
styrelsen. Styrelsemötet i september avhölls i Pålssonhuset i Käglinge. Föreningens
insatser under Blomsterdagarna inbringade 2538 kr. till föreningen.
För avgiften 1998 föreslogs en höjning till 170 kr. och för stödmedlem 90 kr. Några
medlemmar gick ur föreningen i vredesmod över avgiftshöjningen. Från o med 1998
biläggs till protokollet såväl budget som resultat/-balansräkning, revisionsberättelse
och verksamhetsberättelse.
1998 Vid årsmötet var det svårare än kanske någonsin för valberedningen att fylla
platserna till de olika valen, varför antalet styrelseledamöter minskades från 7 till 5,
medan antalet suppleanter 3 stycken bibehölls. Vidare ändrades rutinerna med
protokollen så, att de inte längre lästes upp på mötena, men däremot justerades av
ordf. samt en vid varje tillfälle vald justeringsperson. Dessvärre förekommer inga
noteringar om val i protokollet, men i valberedningens förslag som bilagts kan utläsas
att Erik Boij omvalts till ordf., Sven Henriksson nyvalts till sekr. Wivi Ahlberg nyvalts
på 1 år till kassör, Ingvar Densfelt nyvalts på 1 år till studieorganisatör.
Som styrelsesuppleanter omvaldes Clarie Andersson och nyvaldes Lennart Olsson,
medan den tredje förblev vakant. Efter många års kämpande i valberedningen avgick
Karl Johansson, och i hans ställe valdes Margit Palm, samt Bertil Theander och Elsa
Jarhl.
Endast 37 medlemmar var närvarande. Från och med nu finns noterat vilka som var
närvarande på styrelsemötena. Det gjordes studiebesök på Sveriges Television i april
samt Österlenresa i maj. Noteringar finns nu om de populära "Sillasexorna" vid
midsommar-tiden, samt trivselträffar.
I lokala pensionärsrådet valdes som ordinarie Margit Palm, Erik Boij och Wivi Ahlberg
med Sven Henriksson som ersättare.
Medlemsantalet var 176 st. Kommunalrådet Birgitta Nilsson talade om sitt
ansvarsområde, äldreomsorgen. 50 stycken såg "Värdshuset Vita Hästen" på
Nöjesteatern, samt "Frid Fröjd och Fruntimmer" på föreningen Knuten. Årets
fulltecknade landskapsresa gick till Gotland. På den sista Blomsterveckan gjorde
föreningen en vinst på 1300 kr för skänkta konsthantverk som försålts, samt 1457 kr
på 21-lotter. Föreningen gjorde en noggrann inventering av sitt framtida lokalbehov.
Man firade Lucia och Julfest på Marietorp med jultallrik.
En uppryckning med diverse aktiviteter som resor, studiebesök, fester,
kulturaktiviteter med många deltagare har skett under året, samtidigt kan konstateras
att ganska få medlemmar infann sig på mötena, trots attraktiva artister.

1999 På Årsmötet nyvaldes Lennart Olsson till kassör, omval på Ingvar Densfelt som
studieorganisatör, Clarie Andersson nyvaldes som styrelseledamot, och vid
konstitueringssammanträdet till v. ordf. Styrelsesuppleanter 1999, Per Ingvar
Jönsson, Wivi Ahlberg och Folke Persson alla nyvalda. I övrigt skedde inga större
förändringar. Man beslöt sig för att efter tillstånd skaffa 15 000 lotter för försäljning på
varuhuset B&W, och under månaderna juni och november sköttes försäljningen av
medlemmarna själva.
Hitintills i föreningens historia hade protokollen skrivits för hand i inbundna böcker,
men när den pågående boken var fullskriven, beslöt styrelsen att gå över till det
modernare lösbladssystemet skrivet på Dator eller skrivmaskin. Man beslöt sig för att
inrätta en idébank för att fånga upp för pensionärer angelägna frågor.
Lottförsäljningen under juni på B&W gav ett netto på 4175 kr. Äldreboendet
Blomstergården invigdes, och PRO-Oxie skänkte till foajén ett vårdträd med
tillhörande skyltplatta.
Wivi Ahlberg och Sven Henriksson utses till programråd för Blomstergårdens
verksamhet. Folke Persson utses till ny motionsledare i föreningen. Syneförrättning
av Hemtjänsten och Hemsjukvården genomfördes. Planerad Norgeresa genomförs ej
på grund av för få deltagare. Dataundervisning för pensionärer genomförs av elever
från Oxievångsskolan.
Ändrade rutiner vid uppvaktningar, ett kort skickas med början vid 75 år. Därpå vart
5-te år. Föreningen tecknar 50 stycken förhandsbeställda Bingolotter som hämtas av
de som tecknat sig, på Blomstergårdens Kafé och tillhandahålls av Ingvar Densfelt.
Lottförsäljningen under november på B&W gav 4361 kr. netto. Julfest utan Lucia,
men med god julmat, avhölls på Marietorp.

