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Årsmötet 2015
Årsmötet hölls den 5 mars i LFV filmsal . Ordföranden Arne Axelsson hälsade 27
medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Lennart Jönsson valdes som mötesordförande. Efter genomgång av verksamhets och ekonomiska berättelser för 2014 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 föredrogs och
godkändes av årsmötet.
Ingrid Lindén valdes att efterträda Arne Axelsson som ordförande för ett år.
Agneta Randla kvarstår till årsmötet 2016. Lotta Malm valdes in på ett år
(fyllnadsval efter Ingrid Lindén).
Lennart Swedberg, Anders Österlund och Tomas Axi kvarstår till årsmötet 2016.

Efter mötet avtackades avgående ordförande Arne Axelsson.
Dan Lundvall från LFV avslutade med att berätta om myndighetens verksamhet i
Abu Dhabi.
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Äldreomsorgen i Norrköping

Under lång tid har i Norrköping diskuterats införande av det fria val inom
äldreomsorgen som kan införas enligt lagstiftningen LOV (Lagen om valfrihet). S
är tillsammans med V i Norrköping emot medan många andra kommuner infört
fritt val. Temat för träffen den 28 april var att låta kommunalrådet Lars
Stjernkvist presentera sin syn på äldreomsorgen i kommunen.

Ett drygt trettiotal medlemmar i LuftfartsSeniorerna infann sig. Lars tog emot i en
av de magnifika salarna i Rådhuset. Vi bjöds en fyllig information om Rådhusets
historia. Därefter närmade sig Lars temat för dagens träff. Vi fick en trevligt
presenterad information. Han svarade också på alla frågor från de engagerat
frågande LuftfartsSeniorerna. Dock undvek Lars tyvärr de brännande argumenten
för och emot införande av LOV i äldreomsorgen.

Avslutningsvis intogs kaffe på stående fot i
Rådhusets stora trapphus.
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Dagsutflykt till
Nyköping

En kylig och mulen dag i maj går vårens dagsutflykt till Nyköping. 35
förväntansfulla seniorer besökte först F11 Museum – flygspaningsmuseet på
Skavsta (f.d.flygspaningsflottiljen F11). Ett besök som var av stort intresse.

Lunchen åt vi i ODD Fellow-huset. Vi fick också en visning av detta hus som är
ritat av Ragnar Östberg (han ritade också Stockholms Stadshus) och smyckades
av bl.a. John Bauer.
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Dagens sista sevärdhet är Nyköpingshus. Vi fick först en historielektion ute på
borggården av vår guide. Eftersom vädret inte var på vår sida denna dag gick vi in
för att bl.a. se utställningen Schack och Makt, som visades i Kungstornet. Den
handlar om människorna, livet och döden på 1300-talet och om Nyköpings
gästabud.

När vi lämnade bussen hade vi alla åter
upplevt en mycket lyckad Seniorutflykt!
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Tvådagarsresan: Värmland

Årets tvådagarsresa gick
till Värmland. 36
LuftfartsSeniorer
lämnade ett regnigt
Norrköping. (Vi som
alltid brukar ha vackert
väder i september) Då
bussresan var lite längre
än vanligt hade vi med
oss eget kaffe och
tilltugg, som vi festade på i bussen. Lagom till lunch kom vi fram till ett soligt
Karlstad och Värmlands Museum där en härlig lunchbuffé väntade på oss.
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När vi alla var mätta och belåtna var det dags att besöka Lars Lerin Konsthall,
som ligger i det gamla danspalatset Sandgrund. Vi fick en intressant och
inspirerande lektion av en mycket kunnig guide, som avslutades med
rundvandring på egen hand.

Dags att checka in på vårt hotell där vi
senare på kvällen fick en tvårätters
middag, diskuterade dagens övningar
och som alltid hade trevlig samvaro.
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Efter en god frukost dag två var det dags att besöka Alsters Herrgård för att få lite
mera kunskap om Gustaf Fröding. Här får vi lyssna till Berättelse om Fröding av
en lika duktig guide som dagen innan och får efter detta gå husesyn på egen hand.
Innan färden går vidare äter vi en god lunch på herrgården.

Resans sista mål är Karlskoga och Alfred Nobelmuséet. Även här får vi en
intressant visning av en mycket entusiastisk guide.

Vi avslutar med kaffe och smörgås innan vår chaufför Björn kör oss med säker
hand mot Norrköping och vi har många nya intryck att smälta.

En sammanfattning av årets tvådagarsresa till Värmland :
Tre helt suveräna guider har gjort denna resa till en riktig fullträff.
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Räddningstjänsten träff
Närmare 25 personer kom den 3 november för att lära om Räddningstjänsten. Vi
välkomnades av chefen på räddningsstationen vid Södra Promenaden. Det visade
sig att LuftfartsSeniorerna är en sådan målgrupp man gärna söker för att ge
information, särskilt om förebyggande åtgärder. Skolbarn är ofta mer intresserade
av utrustning och sådant och har inte samma
fokus på räddningsinsatsen.
Medan vi avnjöt kaffe med tilltugg fick vi
först lära om några förebyggande åtgärder
man själv kan vidtaga för att minska risken
för brand eller om den ändå bryter ut råd för
att hejda eller fördröja den. Vi fick bl a höra
att Räddningstjänsten kan uppträda bryskt
när de kommer och fösa in folk i lägenheter
och stänga om dem. Det är förenat med omedelbar livsfara att ta sig ned genom
ett rökfyllt trapphus, ett par andetag och man tappar helt kontroll och omdöme.
Stäng dörrar om branden och gå ut på balkongen och vänta på räddning.
Därefter fick vi information om den gemensamma Räddningstjänstorganisation
som flera kommuner nu ingår i och hur den fungerar med räddningskapacitet och
deltidsbrandmän mm.
Avslutningsvis gick vi ner i maskinhallen där vi fick se en del av den
mångfacetterade utrustning som finns i en räddningsbil för att klara allt från
bilolyckor till bränder.
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Julbord på Laxholmen
Torsdagen den 10 december träffades ett femtiotal seniorer till årets sista aktivitet
– Jullunch som vanligt på restaurang Laxholmen. Alltid lika trevligt att träffa
gamla arbetskamrater. Året 2015 är avslutat.
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