
Trivsam Höstträff i Hässleholm för Skånes Seniorer 

Än en gång hölls Höstträffen i moderata Seniorrådets regi i Hässleholm. Än en gång 

träffades vi i det trivsamma Församlingshemmet. Fredagen den 30 september. Förra 

gången var för fyra år sedan, också i oktober. Då fick vi bland annat lyssna till 

Kristianstadstösen Anne-Marie Pålsson, doktor i nationalekonomi som sammanfattade sitt 

senaste riksdagsår. Men nu var det mest lokala förmågor som visade upp sig. Helt med 

den äran.  

Jag var där som vanligt i sällskap med Helny Feustel, nu också med Aino Vastagh och Jan 

Hjertsson som bekvämt och säkert lotsade oss till Hässleholm i sin bil. Alla i Moderata 

Seniorers styrelse i Trelleborg.  

Ordförande i Seniorrådet Käthe Berggren hälsade välkommen tillsammans med 

ordföranden för Moderata Seniorer i Hässleholm, Björn Widmark. 

Kretsordförande Ernst Herslow presenterade sedan sin stad, nu och i framtiden, på ett 

ovanligt intressant sätt.  

Håcan Nilsson, affärschef på Sparbanken 1826, gav sin syn på ekonomi och oron i 

finansvärlden. Till sin hjälp hade han Lars Erik Larsson från bankens Aktiebord, en 

mycket välinformerad medarbetare som hade mycket intressanta kommentarer att göra.  

Innan lunchen kom Laila Jeppsson med andan i halsen efter kommunikationsproblem. 

Hon är chef för omsorgsförvaltningen och pratade engagerat om Hässleholms satsning på 

Trygghetsboenden.  Vi ska akta oss för att betrakta alla äldre som att de har behov av 

kommunens omsorg. Majoriteten klarar sig länge själva om kommunen ger dem de rätta 

förutsättningarna. Lämpliga bostäder är en sådan förutsättning. Träffpunkter och 

tekniska hjälpmedel likaså. 

 

Vi serverades en läcker och nyttig måltid - om man hoppade över  gräddpotatisgratängen 

och den kaloririka kakan till kaffet - med mycket grönsaker och lågfett kött. 

Efter lunchen informerade ombudsmannen Daniel Runemalm förnämligt om den viktiga 

uppgiften "Hur vi vinner vårt tredje val på rad". Partiet har låtit undersöka vilka frågor 

där väljarens förtroende för moderaterna är lågt. Man har identifierat sex frågeområden 

på vilka vi ska profilera oss bättre. Start sker efter partistämman i oktober och första 

området är äldrepolitiken.  

Käthe Berggren informerade om Seniorrådet Skånes nya organisation. Seniorrådet ska 

bestå av en moderat representant för varje kommun och ska träffas 1-2 gånger per år. 

Första träffen är den 27 oktober på kansliet i Malmö. Därimellan sköter ett arbetsutskott 

på 4-5 personer verksamheten.  

Lars-Ingvar Ljungman, Skånemoderaternas förbundsordförande, talade om hur stolt han 

var över Nya Moderaternas stora framgångar de senaste åren. Inte minst i Skånes 

kommuner. Få röda fästen finns kvar. Paradoxalt nog har medlemsantalet minskat under 

samma period. 66000 2002 - idag 40000.  

Viktigare än någonsin med medlemsvärvning. Målet är 70 000 2014! Alla ska dra sitt strå 

till stacken.  

Avslutningsvis redogjorde Karin Axelsson för aktuellt inom Närsjukvården.  

Hon är vice ordförande i Närsjukvårdsberedningen i Region Skåne, ett av åtta 

utskott/beredningar. Hon pratade gärna om det lyckade Hälsovalet, men också om hur 

långsamt det går att utveckla ett enkelt IT-system och att få fler anställda att start eget. 

Vården behöver fler entreprenörer.  



Och så överlämnades stafettpinnen till Landskronaborna med Kerstin Raudmets i 

spetsen.  

Next Stop Landskrona den 11 maj 2012. Välkomna dit!  

 


