
MINNESANTECKNINGAR 

V6-Träff i Trelleborg den 27 september 2013. 

V6 är en del av Skånes alla kommuner och i vår krets ingår: 

Trelleborg, Vellinge, Skurup, Svedala, Staffanstorp & Lund. 

4 av kommunerna var närvarande i Trelleborg. 

Skurup Kent Olsson, Skanör Falsterbo Gunilla Björk & Jan Nyberg, Svedala Mats 

Malmgren samt Trelleborg Bertil Tomelius & Ove Carlson. 

Jag själv höll i klubban och vi började med: 

Hur ser det ut i vår egen kommun för oss Moderata seniorer? 

Alla fick säga sitt och det framgick olika synpunkter på organisations-, inflytande-, i 

sin organisation och ”på gatan ”arbete. Somliga kommuner har ingen egen 

närvaroplats i styrelsen eller egen kassa. Trbg har t.ex. egen lokal för sina egna 

sammankomster Den heter Mötesplatsen. Trbg får t.ex. sina utlägg genom 

Kommunens utbildningskonto.  

Svedala & Skurup tas detta genom partiets kassa som i sin tur har fått det via 

partistödskassan från kommunen. 

Sune Cederpil, Staffanstorp som inte kunde närvar hade skickat ett mail med olika 

frågor. 

Om att bestämma och rätten om ett värdigt avslut på sitt eget liv blev svaret Ja! 

Om överklagande främst byggärenden skall kosta ju högre upp man går Svar Ja! 

Om fetma, skönhet, tatuering skall bedrivas gratis var delade meningar om. 

Om varg- och säl beståndet i Skåne är inte riktigt seniorfrågor men vi enades om att 

inte lämna något ensidigt svar. Men visst är frågorna viktiga isig. 

Sune avslutade sitt mail med ”Har mer ändå” så det skall bli spännande att höra 

hans andra spörsmål. 

En viktig fråga kom upp angående kundskap och bedömning av en bistånds- 

handläggare. Dessa personer som t.ex. bedömer ett behov av en lägenhet uppfattas 

som i regel bristfällig. Frågan bör aktualiseras på högre seniorinstans. 



Bland dagens deltagare upplevs & prioriteras ”Servicemöjligheterna” för sjuka & 

dementa brukare som mycket viktigt samt att få välja bostad för äldre. 

Alla fick reda på att Karl Gustav & Bertil har skickat iväg nu den skrivelse som 

enhälligt antogs på Skånes Senior möte i Malmö den 20 september om den så kallade 

skatte- ”bromsblossen” för oss pensionärer. 

Det framgick att Vellinge har problem med sin färdtjänst från Region Skåne och 

frågan ”Hur vi skall komma till rätta med detta kvarstår”? 

En annan fråga var: ”Hur skall vi få personal inom Vården att vilja lära sig mera och 

få mer kundskap när dem inte ser och får en högre position inom sitt yrkesområde 

ändå”?  

Det var många frågor vi har som fordrar eftertanke och framför allt inte skall 

glömmas bort! 

Mötet avslutades med att vi bestämde att nästa möte skall ske den första veckan i 

februari 2014. 

 

PS. Ni kan tro att det bjöds på goa smörgåsar med skinka/saltkött & räkor på mörkt 

härligt bröd och som hade blivit bearbetats av Bertil & Ove med stor känsla. 

Med hösthälsningar till er alla 

Mats M 

 

 


