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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar
medlemsmöte 2018-01-19 kl. 14.00-ca 16.15.
För ovanlighetens skull så började inte dagens möte exakt kl. 14.00. Detta berodde på att det var lite
strul med tekniken inför dagens program.
Bara någon minut försenat kunde Börje öppna dagens möte och hälsa Angelika Tingstad och Elin
André välkomna från Götmars Begravningsbyrå. Dagens program handlade alltså om det som vi alla
kommer att oundvikligen beröras av oavsett vi vill eller inte.
Efter välkomnandet så startade de båda representanterna sin information. Idag är det ju så att man inte
endast handhar begravningsdelen utan har även delen familjejuridik vilket innebär att man kan göra
bouppteckningar, skriva testamenten mm som kan vara aktuellt efter ett dödsfall. Man hade också med
sig kassar där det fanns diverse information som i princip täckte dagens föredragning.
Man började med att tala om Arvsordningen där det finns tre klasser. Den första gäller barn och
barnbarn, den andra far, mor, syskon ( även halvsyskon ) och den tredje farfar, farmor osv. Om inget
av dessa alternativ uppfylls så går tillgångarnas i dödsboet till Allmänna Arvsfonden.
Därför är det viktigt att man upprättar testamente och det bör man göra oavsett hur klart allt verkar
vara. Speciellt viktigt för sambopar och om det förekommer s.k. särkullebarn och naturligtvis om det
inte finns några legitima arvingar. Man poängterade också att det är viktigt med juridisk hjälp vid
upprättande av testamente för att undvika framtida misstolkningar. Eftersom det inte längre finns
någon central bevakning av testamenten, så erbjuder SBF Dokumentbevakning att förvara och bevaka.
Kostar naturligtvis men eftersom bankfack avvecklas mer och mer, så ökar behovet av den typen
tjänster.
Man kom även in på giftorätt, dvs var och en äger sina delar och att makar ärver varandra i första
hand. Begreppet ”orubbat bo” försvann 1988 men testamenten upprättade före detta gäller med vad
som står i dessa. Egna barn ärver före sambo och laglotten 50% kan inte röras, resten kan
testamenteras bort.
Sedan kom man in på det sedan 2017 nya begreppet Framtidsfullmakt som är någonting mitt mellan
Fullmakt och God man. Det nya begreppet innebär att en person ges fullmakten att träda in när någon
”inte kan fatta egna beslut” och bevaka/sköta ekonomiska och personliga angelägenheter ( hälso- och
sjukvård är undantagna ). När personen åter blivit ”normal” går bestämmandet tillbaka till denne. För
att undvika missbruk av en Framtidsfullmakt, är det Tingsrätten som är den bestämmande myndigheten när Framtidsfullmakten kan inträda.
Man gjorde slutligen reklam för att man skall fylla i Livsarkivet. Det kan vara en stor hjälp för efterlevande och svara på många frågor om önskemål för hur begravningen skall gå till, var olika
handlingar förvaras mm.
Efter föredragningen fanns chans till frågor. Bl.a framkom då att en Framtidsfullmakt alltid skall
bevittnas av två personer.
Börje tackade de båda föredragshållarna för en trots allvaret intressant och givande information runt
vårt slut.
Därefter kom Sören Hjalmarsson och informerade om studiecirkel inför resan till Polen 2/4. Förslag på
program finns; historia kring de städer som skall besökas, koncentrationslägret mm. Sören har varit i
kontakt med Polska ambassaden och de har lovat att skicka över kartor och annat material. Cirkeln
börjar 5/2 i kyrkans församlingshem pga att man börjar med att visa Schindler´s List”. Kostnad 600:-.
Övriga dagar kommer det att bli i bygdegården.
Nu kom Börje med information om resor mm i Lottas frånvaro. Finns gott om platser kvar till SPAresan 7-8/2.
Resan till Dalhalla 1:a september är en fyrverkerikonsert, artister okända ännu, kommer att kosta ca
2.700:-. Övernattning i Tällberg. Mat ingår.
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Resa till Hjalmars nya revy är planerad till 26/10 och kostar 1.100:-.
Matlagningskurs är planerad att bli på Coco Green. Tid måndagar på em.
Listor för intresse till studiecirkel, resor och matlagning fanns utlagda på scenen.
Börje avslutade informationen med att säga att datumen för kommande möten på kallelsen till
årsmötet får tas med en nypa salt då bygdegården visat sig vara upptagen vissa datum.
Kaffe följde nu med parisare och smörgås. Nya dukar på borden, vaser med blåbärsris och tulpan.
Omedelbart efter kaffet äntrade Olle Munksten scenen och gjorde reklam för och efterlyste fler
frivilliga att delta i onsdagarnas promenader med boende på Hagagården. Kan vara bra med lite
reserver!
Sedan berättade han att läget med bygdegården är oförändrat, dvs inga nyheter från kommunen.
Fördelen är att utnyttjandet är gratis så länge Futurum är ägare.
Olle hade vidare letat i sina papper och hittat en dikt, som anslöt till dagens ämne. Den hette ”En dikt
för gamla” eller något liknande och handlade om en 99 årig gubbe. Det var många roliga detaljer i den
och på slutet var det en bra knorr där han ”på en kurs i data, hade träffat en Beata” och att de skulle
gifta sig och med hjälp förhoppningsvis få en bra bröllopsnatt!
Därefter kom Jackie Gustafsson och informerade om och gjorde reklam för Örebro Närradio. Jackie är
marknadschef på närradion som omfattar sex stationer på lite olika våglängder. För Örebro gäller 95,3
MHz. Programmet är mellan 10.00-13.00 vardagar och programledarna är i huvudsak mogna gubbar.
Man kan ringa in och önska skivor ur de 800.000 melodier man har tillgång till. Jackie erbjöd också att
man kan komma till bygdegården och göra ”Skivor till kaffet”. Låter trevligt!
Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus en korg.
Vinnare av korgen blev Thyra Larsson med lott nr 41.
Efter detta kunde Börje tacka dagens besökare, ca 90 st, och välkomna till årsmötet 16/2. Han
efterlyste även fler tårttillverkare då det inte var så många anmälda för stunden.
Slutet gott på denna dag som handlat om det sista vi är med om i livet!
Berit Blomberg ledde som vanligt avslutningen med Du gamla du fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Dagens ämne handlade om vägens slut…….

