
 

 

 

Redovisning till socialnämnden den 30 november 

 

Arbetsgruppen har bestått av Sara Dahlberg Häggen, Lisbeth Lindmark ordförande Rönnen,                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ordförande Christina Oscarsson PRO Munksund och Lena Esbjörnsson SPF ledamot Häggen. 

Ulla - Britt Eklund ledamot PRO Munksund, samt Åke Engman ledamot PRO Munksund ansvarig för 

tekniken tisdag, onsdag.                                                                                                                                                                                                                

Piteå kommun stod för tillställningen. SKPF var inbjuden medn deltog inte av olika anledning. 

Veckan inleddes den 28/9 med 2 föreläsningar av Charlotte Lindmark som föreläste om 

kroppsspråket: Hur manskall uppfatta och förstå                                                                                                                                                                                         

olika kroppshållningar vid samtal och. möte med människor. Båda föredragen var i stort sett 

fullbokade, vi fick endast ha 50 personer per                                                                                                                                                                             

föreläsning på grund av restriktionerna. Föreläsningarna var mycket uppskattade av de som var där.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Även Anders Nystedt, smittskyddsläkare, föreläste denna dag och redogjorde för hur covid-19 

drabbat sjukvården.                                                                                                                 där                                                                                                                                    

Han uppmanade till fortsatt försiktighet för pandemin är inte över än .   

 

På onsdagen var det dags för folktandvården som hade 3 föredragshållare som informerade om hur 

man bor ta hand om munnen.                                                                                                                                                                                                    

De berättade om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och personer med 

funktionshinder.                                                                                                                                                                                                                           

Tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag och mycket mer. Ett 20 tal personer var närvarande.  

Biblioteket kom med 2 representanter de informerade om sin verksamhet. Man kan gå till 

biblioteket och läsa dagstidningar,                                                                                                                                                                                                                                            

få hjälp med att använda sin dator eller smartphone och få tillgång till ljudböcker samt låna filmer 

gratis.                                                                                                                                                                                                                                           

De presenterade även läsvärda böcker. Ett 20 tal personer deltog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

torsdagen var aktivitetsdag med att prova på Bowling i Bowlinghallen, ett 30 tal personer deltog.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Även korpen var delaktig i aktiviteterna med 2 personer. De hade en tipspromenad på Nolia 

aktivitetsområde.                                                                                                                                                                                                                                            

Till detta var det ingen anmälan utan man kunde bara dyka upp 

 

Fredagen var avslutning på veckan och detta gick av stapeln på Lemmon Tree där platserna var fort 

fullbokade.                                                                                                                                                                                                                            

Ett 70 tal valde att äta en trerätters buffé till reducerat pris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Underhållningen stod Staffan Lundström och Lars – Åke Aldrin för, duktiga som vanligt.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sammanlagt var det148 personer som kom. Mycket positiva kommentarer under kvällen även för 

alla aktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                     

Önskemål framfördes om återkommande aktiviteter med liknande innehåll helst varje år. 



 

Vi bjöd på frukt vid tisdagens och onsdagens föreläsningar de hade en strykande åtgång.                                                                                                                                                                                                                                                                

Föredragshållare, ledare för olika aktiviteter fick var sin blombukett samt de 2 skrivtolkarna som 

jobbat med oss i 2 dagar. 

Arbetsgruppen har haft många träffar under sommaren/hösten. Vi kom igång sent med planeringen 

på grund av pandemin                                                                                                                                                                                                                 

eftersom man inte visste om det skulle gå att genomföra detta över huvud taget. Det var svårt att få 

kontakt med dem som vi ville skulle medverka, 

Då vi hamnade mitt i semesterperioden. Mycket ringande och pusslande med tider, vilka som hade 

möjlighet att medverka.                                                                                                                                                                                                                               

Vi i arbetsgruppen räknade med att vi tillsammans jobbat ca 125 timmar med detta projekt. 

Att det var så få deltagare på onsdagen förvånade oss vad det beror på kan man bara gissa. Undrar 

om                                                                                                                                                                                                                                 

annonsen bidrog en del till det eftersom många klagade på att de inte hände något då de klickade på 

länken i annonsen,                                                                                                                                                                                                          

och att telefontiderna tog slut så fort, folktandvårdens bokning stod på Bowlingens rubrik, den 

mörkare färger och liten text 

Var svår att se, inga gratisbussar kanske var en del i detta samt att en del tyckte det var fel plats att 

vara på. 

Gick veckan ihop Ekonomiskt? 

Om det blir överskott vad används det till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 

 

                                                                                                                                                                                                   


