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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte
2019-01-18 kl. 14.00.
Efter att vi upplevt ett växlande väder med snö följt av regn som på onsdagskvällen före vårt möte övergick i
kyla med flera kallgrader, fick vi uppleva en rekordartad halka! Det medförde säkert att många avstod att åka
till fredagsmötet. Trots detta kunde ordf. Börje Gustafsson hälsa ca 75 medlemmar välkomna till mötet.
Efter detta kunde han välkomna dagens föredragshållare som istället för Thomas Nilsson visade sig vara en
dam med håret uppsatt i en hästsvans och hette Hanna Roos.
Hanna kom från Nerikes Brandkår och ämnet var Brandsäkra hem.
Hon började med att visa statistik över hur omfattande bränderna och konsekvenserna är. Det är ca 6.000
bostadsbränder per år. I dessa avlider ca 100 per år och skadas ca 800. Kostnaderna är ungefär 1,2 miljarder.
De vanligaste orsakerna för villabränder är glömd spis, okända orsaker, anlagda bränder och tekniska fel.
När det gäller lägenheter så är det tekniska fel, blinkande lysrör och vitvaror. Många gånger är det damm vid
vitvaror och tekniska apparater som är orsaker till att brand utbryter.
2004 gick dödskurvan för bränder ned ganska kraftigt och det berodde på att Lagen om skydd mot olyckor
kom. Vad innebär den? Jo, att man skall ha/bör ha brandsläckare, brandvarnare och brandfilt. Det är inget
lagkrav men en handuppräckning i salen gav ett mycket positivt besked vad gäller brandvarnare och
brandsläckare. Många orsaker till bränder har idag också minskat på att ex.vis kaffebryggare är försedda med
tidsbegränsad gångtid.
För att en brand skall uppstå fordras tre kriterier: Syre, värme och brännbart ämne. I samband med detta
visade Hanna en liten film som beskrev brandförloppet i ett rum där branden började i en soffa. Kan exvis
vara ett ljus som ramlar omkull. Starten på branden var lugn men ökade hastigt. Inom en till två minuter är
den tid vi själva med brandsläckare eller brandfilt kan släcka branden. Sedan kommer den giftiga röken att
vara för farlig. Efter fyra minuter i filmexemplet var rummet övertänt och elden spred sig till angränsande
rum.
Sedan tog Hanna upp ett antal punkter:
♦ Vanliga orsaker till bränder är bl.a. spis, levande ljus och rökning.
♦ Aldrig ha vatten på brinnande fett! Använd lock eller brandfilt. 1 l vatten = 1763 i ånga.
♦ Laddare mobiltelefon skall inte ligga ansluten på nätter eller obevakade längre tider! Och absolut inte i
sängen vilket tycks förekomma!
♦ Tänk på damm i samband med spis, kylskåp, TV och belysning! Gör rent någon gång mer än vid byte av
utrustning!
♦ Brandfarliga vätskor; max 100 l vätska och 60 l gasol. Aldrig något i källare el. vind.
♦ Brandsläckare 6 kg pulver av ABC-typ. Bytes var 10:e år, vänds 1 gg/år.
♦ Egen säkerhet viktig! Regel: Rädda-varna-larma-släck. Stäng dörr till utrymme där brand pågår.
♦ Gå inte ut i trappuppgång utan ut på balkong.
♦ I betonghus är varje lägenhet en brandcell där dörr ut skall klara 30 eller 60 minuter.
Efter ca 45 min. var Hanna klar med sitt föredrag, som hon genomförde på ett lättsamt sätt. Börje kunde då
tacka henne så mycket och överräcka en bukett med rosor. Hon fick även en applåd från publiken.
Börje informerade därefter om att föreningen nu har skaffat en egen transportabel ljudanläggning då Futurum
inte lägger ned några pengar på bygdegårdens utrustning. Det var lite problem med att få igång den men alla
väcktes av en tordönsstämma när man väl fick fart på utrustningen innan mötet.
Börje talade också om att bygdegården enligt Landsbygdsnämndens ordförande skall ”avyttras” någon gång
mellan 2019 och 2022. Vad detta innebär får vi se!
Han talade också om att Karlslundsgårdens äldreboende är klart. Bl.a. har man satsat på 8 boenden för
hörselskadade med teckenspråkkunnig personal. Ingen har anmält intresse till dessa platser!
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Nästa punkt blev Lotta som talade om kommande resor.
- SPA-resa 21-22 januari. 30 st anmälda.
- 3/3 resa till teatern ”Såsom i himmelen” i Stockholm.
- 5-8/7 resa Helsingborg med Fredriksdalsteater, turning till Helsingör, Göteborgsbesök, Sofiero slott mm.
Kostnad 4.290:-.
- Sedan tog hon upp frågan om årets julbordsresa till Åland. Hur stort är intresset att vi före avresan med
Cinderella åker till Blå hallen i Stadshuset och där får delta i deras julshow? En garanterat fantastisk
föreställning! Charterbuss kör.
- Sedan kom Birgitta Munksten upp på scenen och gjorde reklam för en resa till Claes Moser, känd från
Antikrundan, på Vaxholm. Det blir föreläsning samt visning av Villa Akleja. Resan går 3/4 och kostar 850:-.
Götlunda buss samt med deltagare från studiecirkeln samt förhoppningsvis flera från vår förening.
Kaffepaus! Smörgåsar samt små pariserbröd. Bordsdekorationerna var blåbärsris med tulpan.
I samband med kaffet tog Olle Munksten ordet och berättade lite om läget med bygdegården. I princip har
inget hänt under året annat än att tidigare handläggaren Lars Thornberg ersatts av Ammi Dahlén. Olle
regerade också på Börjes information om ”avyttring” av bygdegården. Någon information till den
bygdegårdförening som finns har inte kommit vad gäller detta. Men kommunen har ju hela tiden haft en egen
agenda utan information till bygdegårdsföreningen, GBF.
Olle efterlyste också deltagare till vår sånggrupp, som enligt tradition medverkar på årsmötet och vid
parentationen av våra under året avlidna medlemmar. Träning kommer att ske i församlingshemmet 11/2
under ledning av Berit Blomberg.
Innan lottdragningarna började så tog Börje upp att man vill ha tårtor till årsmötet. Förra året blev det 17 st.
Anmälan till Anita Pettersson. Varje tårta ersätts med 100:-. Bullar bakar Lotta som vanligt. OBServera
också att årsmötet är 15/2! På kallelsen står fel datum!
Dagens lotterier bestod av sju ringar samt ring på korgen. Dagens korgvinnare var repris från decembermötet, nämligen Göran Essén! Den här gången på nr 34.
Efter avslutade lotterier tackade Börje kommitté och lotteri och önskade alla välkomna till årsmötet 15/2.
Mötet avslutades med att Berit Blomberg ledde oss i vår nationalsång Du gamla du fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

