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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar
medlemsmöte 2018-03-16 kl. 13.00-ca 15.15.
Dagens möte började en timme tidigare än vanligt beroende på att andra ville in på eftermiddagen och
förbereda för lördagen.
Än så länge är det dåligt med vårkänslorna eftersom vi har och har haft en ovanligt kall ( -11° på

morgonen i Glanshammar ) senvinter. Den här tiden skulle man normalt börja titta efter
blåsipporna. Att det råder ett kallt väder kunde också ordf. Börje Gustafsson konstatera i sin
välkomstdikt där han såväl välkomnade alla besökare som dagens underhållare: Polisorkestern.

Polisorkestern omfattade fler än 10 musiker av både manligt och kvinnligt kön och började utan vidare
krusiduller med en bit jag inte uppfattade namnet på. Talesman för det hela är Karl-Axel Karlsson, en
av pensionärerna i församlingen. Efter att man spelat det inledande stycket, som jag tyckte påminde
om ett potpurri, tog Karl-Axel till orda. Syftet med det hela är ju inte enbart att spela, utan att även
sprida kunskap om olika typer av brott och hur man undviker att drabbas av dessa och vilka tekniker
som tjuvar och likställda använder vid sina gärningar.
Efter detta spelade man ”Den glade bagaren” av Evert Taube och med Thorsten Sundström som
sångsolist ( bra stämma där! ).
K-A fortsatte sedan och talade om att vi är hyggliga och hjälpsamma människor och det är något som
tjuvarna utnyttjar. Om och hur man blir utsatt för brott beror på om man är man eller kvinna, ung eller
gammal och hur man bor. Kort sagt; omständigheterna. Lägenhetsinbrott av utländska ligor har också
ökat och så länge det finns fönster så är det omöjligt att skydda sig helt.
Nu följde Bugler´s Holiday med trumpetspel av Åke Rosengren som K-A sa egentligen var omöjligt
att genomföra på en trumpet. Normalt är det tre.
K-A tog till orda igen och talade om bankomater, där det införts en distanslinje, de nya tjuvmetoderna
att följa efter personer som tagit ut pengar på ett eller annat sätt och genom avledande manövrer
distrahera och överrumpla folk för att komma över pengar, kort och mobiler. Här hade K-A och Anette
en liten ”enaktare” för att illustrera hur avledande manövrar kan gå till.
K-A presenterade nu ”Nights of Gladness” som man nu bara kunde minnas från förr med tanke på
titeln.
Förutom utländska ligor så har vi ju också egna banditer som K-A sa. En kategori är livstidskriminella
och i samband med detta talade han en sådan som funnits i Örebro och hette Eugene. Han hade så att
säga utseendet emot sig och åkte lätt fast om någon såg honom.
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Nästa bit blev ”Cabaré följt av ”historiedelen”. Det visade sig att K-A hade 27 historier och att man
fick önska ett nummer så berättade han den. Nummer fem önskades och den var tillräckligt rumsren
för att framföras. I detta sammanhang var nämligen inte alla lämpliga för det!
Framträdandet avslutades med ”Svensk polismarsch” samt med tack från K-A att de fått komma.
Det hela var en trevlig upplevelse!
Börje tackade Polisorkestern så mycket och drog själv en sann historia från polislivet.
Sedan Lotta om resor:
Ålandsresa med Cinderella 3-4 juni. Åk två och betala för en! Kostar 695:-.
26/10 Hjalmars revy i Brevens Bruk. Kostnad 1.200:-.
1-2 september Dalhalla. Kostnad 3.200:- inklusive övernattning i Tällberg, mat, café Hildasholm,
besök på Zornmuséet och på Leksands Knäckebröd AB. Det är fyrverkerikonsert med förmodade
artisterna Måns Zelmerlöw och Ola Salo. För tillfället 28 anmälda.
Julbord på Cinderella 21-22 november.
Det finns även resor som distriktet anordnar. Se deras hemsida!
Sören Hjalmarsson och Börje har varit på KPR sammanträde där man diskuterade LOV ( Lagen om
valfrihet) och LOU ( Lagen om offentlig upphandling) när det gäller vård. Man kommer att gå över
från LOV till LOU. Det senare har fördelningen 50/50 mellan privat och kommunen vilket ger att
aktörerna blir större med mer resurser och kan uppfylla kraven på att sjuksköterskor skall finnas.
Vidare fick man information om det nya Kulturcentrum, som skall byggas mellan Nygatan och
Koncerthuset. Bygget blir 27m högt och kommer inrymma bl.a biblioteket.
Man fick också info om kommande vård- och omsorgsboenden. Karlslundsgården ligger närmast i tur.
Börje presenterade också ett förslag med en gemensam lunch på Coco Green 17/4 kl. 14.00. Kostnad
68:- exkl. dryck. Ägaren Tang kommer då under lunchen att prata lite ”näringslära” liksom han gjort
under den pågående matlagningskursen. Priset gäller vid minst 40 st. Lista fanns på scenen att
anteckna sig på.
Kaffe följde nu med smörgås och kaka. Vårgröna dukar på borden, vaser med björkris och tulpan.
Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus en korg.
Vinnare av korgen blev Jöns Granell med lott nr 24.
Efter detta kunde Börje tacka dagens besökare och välkomna till nästa möte 20/4 kl. 14.00.
Berit Blomberg ledde som vanligt avslutningen med Du gamla du fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

