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 MEDLEMSBLAD Nr 1/Mars 2023 årg. 14 

BANKERYD 

PRO,  Pensionärernas Riksorganisation är en                                         

av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.                                      

Vi påverkar viktiga samhällsfrågor                                                                

och ser till att tiden som pensionär blir                                                   

skönare, roligare och mer utvecklande.             

EN TREVLIG VÅR 

ÖNSKAR  

STYRELSEN 
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  Juni 2023                                                  

Ansvarig utgivare: Bo Enar Karlsson Redaktion: Bo Enar Karlsson Mob.nr: 072-2223265                

mejl: boenar@hotmail.com                                                                                                                        

Fotografer Siv Löfgren            Tryckeri: Kjells Tryckeri 

PRO Bankeryd   Org nr 826001-1203  Bankgiro 5330-4465                                                                                          

Expedition Postgatan 4  564 31 Bankeryd  OBS! Ingen fast telefoni eller fast bemanning.                                      

Mailadress: bankeryd@pro.se                                                                                                                                    

Hemsida: pro.se/bankeryd ansvarig: Styrelsen                                                                                               

Webbredaktör: Birgitta Karlsson:  mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se     

                            Poul Olsen,  mejl: poul@lofgren-olsen.se                                                                                                                                              

Anslagstavla vid Konsum och ICA samt PRO-lokalen ansvarig: Styrelsen 

Samtliga Föreningsmöten hålls i Församlingsgården, Sjöåkravägen 17  Kl. 14.00                                        

Information om särskilda händelser på riks– och distriktsnivå och kommittéerna 

berättar om sina program. Lotteriförsäljning och dragning av vinster.                                                        

Fika bestående av kaffe/the med fralla/smörgås och kaka, kostnad 50 kr fr.om                 

Januari 2023 

För skjuts till mötena ring Thomas Sjöberg tel:  073-846 47 45    

Se vidare vår anslagstavla vid Konsum och vid vår lokal Postgatan 4.                                                         

Hemsida pro.se/bankeryd                                                                                                                          

VÄLKOMNA TILL VÅRA  MÖTEN—DÄR VI TRÄFFAS OCH TRIVS 

ANSVARIGA FÖR PROGRAM VID MÖTEN ÄR:                                                                                                   

Thomas Sjöberg, Bo Dahlen 

         Kommande möten och träffar 

 —  Öppet hus i lokalen 1/4, 6/5, 3/6, 1/7 och 5/8 mellan kl.10-12. Fika Välkomna! 

 — 16 Mars Trubaduren Christoffer Escoz underhåller med bl.a. Elvis och    

   Sven-Ingvars och imitationer 

 — 20 April  Gunnar Andersson underhåller med musikquiz 

 — 25 Maj Ehrling Lundberg underhåller 

 — Promenader pågår 

 — Tipspromenader börjar i April 

Vid ev. ändringar meddelas detta på våra anslagstavlor och via sms och mail!  



3 

                                   PRO—Bankeryds styrelse.                                                  

Ordförande: Bo Enar Karlsson 072-222 32 65                                                          

mejl: boenar@hotmail.com 

Kassör/V. Ordf. Thomas Sjöberg 036-378660                                       

mejl: thomassjoberg28@gmail.com                                                                                           

Sekreterare: Birgitta Karlsson 036-377504, 070-

381 17 15 mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se 

Studieorganisatör: Gunilla Johansson tel. 072-

700 99 49                                                                                

mejl:  nillanjohansson3@gmail.com                                                                                     

Ledamot:   Ken Kvick     070-396 86 76                                                             

mejl: ken.kvick@telia.com  

                                                                                                                             

Vice kassör: Lars Frinndal  036-378253,                          

mejl: lasse.frinndal@telia.com   

Ledamot  Christina Flodin-Karlsson                    

070-314 71 33    mejl: cfk1953@hotmail.com 

Ersättare: Ann Nilsson 070-520 47 68                             

mejl: byggann@hotmail.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 076-093 24 82 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

  

 Ordföranden har ordet  

Nu har vi gått in i 2023, vi har haft årsmöte och tackat av de som 

slutat sitt uppdrag och hälsat välkomna till nya. Till styrelsen har 

vi fått två nya ledamöter , Ken Kvick och Ann Nilsson. Föreningen 

har också fått in Gunilla Johansson i Kommunala Pensionärsrådet 

(KPR) och undertecknad i Regionens pensionärsråd (LPR) för 

kommande 4 år. Vi kommer att driva pensionärernas frågor för 

fullt. 

En sak som vi lyckats gemensamt med SPF, RPG, det är att det börjar byggas ett 

trygghetsboende i Bankeryd som vi kunnat vara med och påverka. Det har tagit 

mer än fem år från att vi började driva frågan men nu får vi vara med och ta det 

första spadtaget den 2 mars. Det känns bra för pensionärsgruppen i Bankeryd. 

Nu önskar jag er alla en skön vår och hälsar er välkommen till all våra                 

aktiviteter. 

 

Utan er alla Ingen Förening 

Bo Enar Karlsson 

mailto:halve@telia.com
mailto:nillanjohansson3@gmail.com
mailto:mejl:%20lasse.frinndal@telia.com
mailto:kennert.sjoberg@icloud.com
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Boulekommittén                                                                                            
 Astrid Brant,  Mobil 070-780 8701.  

            Gunilla Johanssom Mobil  072-7009949                                          

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

                                                                                                                                                                                                   

 Boulen 2023 

Om vädret tillåter så kommer vi att starta upp boulen vid 
månadsskiftet mars/april. Vi kommer att ”ringa runt” till 
de som deltog förra året och sedan kan man också kolla på 
våra anslagstavlor när det blir dags att starta. Som vanligt 
spelar vi på måndagar och onsdagar mellan kl. 14.00 – 
16.00. 
 
Vi vill också givetvis att det kommer nya deltagare.  
Till Dig som aldrig spelat boule: Kom och testa! Har Du inga 
klot så kan Du givetvis få låna första ggr Du kommer! 
Kanske blir Du ”boulefrälst”. Välkommen!! 

 

Astrid o Gunilla 
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Decemberträffen 

Pro Bankeryd samlade 120 medlemmar till årets sista medlemsträff den 15 december i               

Församlingsgården. Ordförande hälsade alla varmt välkomna. Mötet inleddes med ett            

föredrag av Stefan från BarnSamariten, det är en bistånds- och hjälporganisation som vår           

förening skänker ett årligt bidrag till och med kontor i Bankeryd. Han berättade fängslande 

om deras verksamhet för främst utsatta barn och kvinnor i bl.a. Etiopien och Kongo, genom 

att inrätta skolor så de kan få utbildning och ett drägligt liv med egen försörjning.                                        

Därefter serverades en kall jultallrik från Landhs Konditori med ett gott bröd och                             

pepparkaka. Alla lät sig väl smaka och den var alldeles utmärkt god.                                                           

Sedan trädde luciatåget in med en stor och en liten lucia och tärnor från Bankeryds                  

församling. De framförde stämningsfullt och vackert både gamla och nya luciasånger. 

Efter kaffe med pepparkaka och skumtomtar var det dags för det stora jullotteriet. Vinsterna 

som bestod av matkassar, blommor, choklad m.m. var skänkta av våra fantastiska sponsorer 

som stöttar vår verksamhet.  Innan vi alla gick hem läste Ragnhild Dikten Tomten                  

av Viktor Rydberg som hon har gjort i många år.  

Bo Enar avslutade mötet med att tacka dagens serveringsgrupp för ett gott arbete. Han hälsade 

alla välkomna åter till januari månadsträff och till verksamheten nästa år 2023 och önskade 

alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. 
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Januariträffen 

Torsdagen den 19 januari hade PRO Bankeryd sin första medlemsträff för året. Ordförande 

kunde hälsa ca.110 medlemmar välkomna att träffas och umgås med varandra under                

gemytliga former.  

Dagens underhållare var Alec från ABF med ett musikquiz. Han spelade låter av varierat 

slag och ställde kluriga frågor om låtskrivare, artister och händelser.                                          

Fem frågor före och fem frågor efter fikat. Aktiviteten var stor bland lagen vid kaffeborden.                                

Därefter informerade ordförande om kommande verksamhet och Gunilla om studiecirklar 

som pågår. Resor är också under planering och vi hoppas också på ett samarbete med Habo 

PRO-förening om resorna. 

Sedan följde lottdragning på entrébiljetten och sålda lotter.                                                                               

Ordförande hälsade alla välkomna åter till nästa träff den 16 februari som är årsmöte. 
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. 
Årsmötet 2023 

Torsdagen den 16 februari träffades 106 av Bankeryds PRO-medlemmar i Församlingsgården 

då det var dags för årsmöte. Vice ordförande Thomas Sjöberg hälsade alla välkomna och            

Karin Grännö/Engkvist höll en parentation över dem som lämnat oss under det  

gångna året. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med Crister Gustafsson som                   

ordförande. Efter genomgång godkände mötet föreningens verksamhetsberättelse, resultat 

och balansräkning samt revisionsberättelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 

2022. Sedan följde val av nya funktionärer samt avtackning av de medlemmar som valt att  

avsluta sina åtaganden i föreningen.                                                                                                            

Nya styrelsemedlemmar blev Ken Kvick och Ann Nilsson.                                                                                                                                                               

Skådespelaren och föreläsaren Jan Holmbom framförde ett program om I Cornelis                       

Vreeswijks fotspår, hans visor och levnad. Sedan serverades kaffe och semla. Thomas                                

informerade om kommande träffar och Poul berättade om kommande resor. Ett samarbete 

med PRO Habo har inletts. Efter lottdragning hälsade ordförande alla välkommen till nästa 

möte den 16 mars. 
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Trygghetsboende Bankeryd 
 

Mitt i Bankeryds centrum, närmare bestämt på Bankgatan 3, kommer det att byggas 
15 lägenheter med trygghetsboende för dig som fyllt 70 år. 

JSB Construction AB är totalentreprenör för projektet som beräknas påbörjas i slutet av mars 

2023. Inflyttningen är beräknad till mars/april 2024. Huset är ett så kallat lamellhus 

(flerbostadshus) med putsad fasad och på taket kommer det finnas solceller.  

Lägenheterna är kopplade till trygghetsboende och du som är intresserad av dessa lägenheter 

ska ha fyllt 70 år. Är ni två sökande till en lägenhet räcker det med att en av er har fyllt 70 år.  

I ett trygghetsboende läggs extra fokus på att du som boende ska känna dig trygg och säker 

och passar dig som söker gemenskap och aktiviteter nära dig. En trygghetsvärd kommer              

finnas i din närhet 2 timmar om dagen under veckorna och i de gemensamma ytorna, som                  

ligger i markplan, kommer det bland annat anordnas olika frivilliga aktiviteter.                                          

Med andra ord får du möjlighet att bo i en "vanlig" hyreslägenhet med särskilt fokus på 

trygghet och gemenskap! Planerad byggstart: mars 2023 Planerad inflytt: mars/april 2024 

 

 

Antal lägenhet-

er                                     

1, rum och 

kök: 2 ,                 

2 rum och 

kök: 7,                               

3 rum och kök: 6 

 

 

 

 

 

 

Bv 
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VALBEREDNINGEN 
Vi har nu haft årsmöte och genomfört valen till styrelsen och övriga uppdrag som valdes. Det 

behövs dock fler personer som kan hjälpa till att driva föreningen framåt.                   

Hör gärna av dig till någon av oss om du är intresserad av att göra en insats i föreningens                     

styrelse eller något annat uppdrag i föreningen.                                                                                          

Göran Simonsson tel 073 386 9493, Yngve Andersson 070 332 9868, Elisabeth Newton 076 827 

63 27. 

Kaffe-kommittén behöver också flera hjälpande händer! 

Om du vill hjälpa till med att duka, koka kaffe etc. vid medlemsmötena ringer du till                        

Ella Frinndal tel 070 835 5139. 

 

TÄNKVÄRT: Föreningen är ingenting utan medlemmar men heller inte utan en styrelse 

                           

En skön vår önskar valberedningen                                                          

Medlemsinformation. 

Hemsida. 

Gå gärna in på vår hemsida, pro.se/Bankeryd, och läs om våra träffar och resor.                                    

Vi vill gärna ha synpunkter på utseende och innehåll på sidorna. Vad saknar du?                                

Vad vill du ha mer information om? Skicka ett mail eller smsa till mig.                             

Medlemssystemet Harald 

VI skickar ut information om träffar m.m via systemet. Får du inte det, hör av dig till mig.   

Antingen har vi inte din mail eller mobilnummer registrerad i systemet eller uppgifterna kan 

vara felaktig eller ändrad. Maila eller smsa till mig. 

Nya stadgar från 2023                                                                                                        

Den som inte är pensionär men ändå vill stödja PRO kan få ett så kallat stödmedlemskap i 

riksorganisationen. En stödmedlem får information om PRO:s verksamhet men har inte rätt 

att delta i PRO:s demokratiska process. Är ej heller medlem i den lokala föreningen utan    

direkt under riksorganisationen. Ett stödmedlemskap övergår i ett ordinarie                                          

föreningsmedlemskap till önskad eller närmaste geografiska förening när stödmedlemmen 

uppnår pensionsålder.  

Ha en skön vår så ses vi på våra träffar. 

Birgitta Karlsson, 

 mail: birgitta.u.karlsson@hotmail.se,  mobil: 0703-811715 

mailto:birgitta.u.karlsson@hotmau.se
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Våra studiecirklar 
  

Våra studiecirklar är ”igång” sedan några veckor               

tillbaka. Som vanligt har vi god uppslutning.                     

När det gäller ”Läs o Res” Skåne så räknar vi med att 

göra en resa i slutet av maj och besöka platser som de 

som går på cirkeln skulle vilja ”utforska” lite närmre.                        

Vi räknar med 4 dagar och 3 nätter. 

 

Till Dig som läste om Skåne 2019-2020 och som inte läser 

nu om Skåne: Hör gärna av Dig till oss om Du vill följa 

med! 

 

När det gäller cirklar inför hösten går det bra att komma 

med förslag redan nu. Vi kommer annars, som vanligt, 

skicka med anmälningsblanketter men de bifogas när 

ni får nästa medlemsblad i början av juni. 
 

Studiekommittén/Bernt, Bo och Gunilla 

Studiekommittén                     Gunilla Johanssom Tel. 037 79 58             

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

 Bernt Blomquist tel. 036-37 23 59  

 Mejl: blomqusit4344@gmail.co m             

 Bo Dahlen Tel. 070-319 2315    

 Jbs.dahlen@telia.com                                                                              
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Följande resor är under planering för 2023 vi återkommer med datum 

-Läs och res till Skåne 4 dagar 

-Ullared 1 dag 

-Kulturresa 1 dag 

-I Arns fotspår, trandansen Hornborgasjön 1 dag 

-Glasriket 1 dag 

-Rundtur Jönköping/Huskvarna 1 dag 

-Rosariet  lunchutflykt 

-Habo Kyrka lunchutflykt 

-Lillgården lunchutflykt 
 

Kontakt: Poul Olsen, 0723-410302 eller poul@lofgren-olsen.se 

Resekommittén       Ansvarig Poul Olsen                                                                                             

OBS!  Vid betalning av våra resor gäller följande:                                                                                        

Kostnad under 500 kr betalas på angiven dag i lokalen.  Om inget annat meddelas.                                             

Kostnad på eller över 500 kr betalas till vårt bankgiro 5330-4465.  Ange namn + resa 

OBS! Vid alla våra resor är anmälan bindande.                                                                                    

Avbeställningsskydd finns i din hemförsäkring om du blir sjuk. 

Motionskommittén.  

               Vi är ett gäng som promenerar varje onsdag, vi vill gärna ha fler som 

gör oss sällskap. Vi har så trevligt och delar med oss om stora som små                           

händelser i Bankeryd och i världen.                                                                                          

Vi i behöver också en ledare som hjälper till att vara                                                             

kontaktperson för deltagaren. 

Kontakta Birgitta Karlsson 0703-811715 om du är intresserad.             

När är det vår 2023?  

Just nu ställer sig många frågan om när det äntligen blir vår i Sverige igen. Och för 

att svara på den frågan så måste vi helt enkelt ta den meteorologiska definitionen 

av vad vår är för något.  

En vårdag är en temperatur över 0 och som är under 10 grader. Om det inträffar 7                 

vårdagar på raken så är det alltså vår. Så enkelt är det. Årets första vårdag vet man 

alltså inte på förhand utan i efterhand. Om vi till exempel får över 0 grader 1 mars 

och sedan har det 7 dagar framåt så var vårens första dag just 1 mars. Men har du 

inte en spå kula så vet du förmodligen inte det den 1 mars 

mailto:poul@lofgren-olsen.se
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ÖPPETTIDER 

Måndag-Fredag  6.30-18       Lördag-Söndag  9-16  

BANKERYDS BIL 036-378085 

Magnus 076-0441503  Anders 070-6516054 

VÄLKOMNA 

  

Varje tisdag seniorrabatt 10%  

gäller på Landhs i Bankeryd                                                                                                                                 
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   Välkommen till Curenstams Blommor                  

Din lokala odlare av blommor! 

I sortimentet finns krukväxter, snittblommor, krukor och delikatesser från                                      

lokala och internationella leverantörer, olika inredningsprodukter, servetter ljus mm. 

Välkommen in i våra växthus där du kan se vår odling av säsongens växter,  så som penséer, 

snittulpaner, pelargoner och mycket mer! Följ oss gärna på sociala medier som Instagram och 

facebook, vi heter Curenstamsblommor på båda 

       Varmt välkomna in i våra växthus i Kortebo.                                                                           

 Våra öppettider :  Vardagar 10-18, Lördagar 10-13   

                  Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping    

 

Mot uppvisande av denna annons erhåller du 10% vid ett 

köptillfälle, löses in senast 23/6 

Gäller endast på ordinarie pris, ej presentkort, går inte 

kombinera med andra erbjudanden eller rabatter        
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Avsändare                      

PRO Bankeryd 

Postgatan 4  

564 31  Bankeryd 

B 
Föreningsbrev 

 

 

 

                                                                                      

Öppettider:                                  

Vardagar     10—18 

Lördagar       9—14 

Söndagar    10—14 

  

                                      

    www.backamohandelstradgard.se 


