Protokoll för vid sammanträde med Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
Tanto seniorlokus förtroenderåd.
2019-02-05 kl. 11.00 i Klubbrum 2
Närvarande:
Kathrine Svensson, vice ordf.
Kristina Rasch, ordf. (deltog mellan 11.00-11.30)
Gun Johansson
Bertil Engman
Monica Eriksson
Lillemor Eriksson
Elisabeth Melén, verksamhetschef och sekreterare
Anmält förhinder att närvar:
Annica Friberg
Anita Larsson
Maud Ledel, kassör
Marja Höök, revisor
Margareta Johansson
Ingegerd Grass
§ 1. Mötets öppnande
Vice ordföranden Kathrine Svensson hälsade alla välkomna till mötet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 4. Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§ 5. Rapporter och information
• Restaurang Filen
Gerd Vestberg bjuds in till förtroenderådets möten vid behov.
• Hornstulls SH förtroenderåd och Lusthuset
Ingen representant. Protokoll anslås på servicehusets anslagstavla.
• Tanto aktivitetscenter Bikupan
Ingen representant. Protokoll från mötet anslås på Bikupans anslagstavla.
• Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus
André som skulle fotograferat rådets medlemmar i samband med mötet är sjuk så det sker vid nästa
möte.
Enkätundersökningarna är klara och redovisningen finns uppsatta på anslagstavlan på Tellus och
Tanto. Slutsatser vi dragit är att gymnastikgrupperna, utflykterna, filmen och biblioteket ligger i topp
på Tellus, på Tanto var det önskefilmen följt av föreläsningarna. På frågan vilken stadsdel man bor i
var svaret att 34% bodde på Södermalm i enkäten för Tellus och 53% bodde på Södermalm på Tanto.
På frågan ”Hur fick du kännedom om Tellus och Tanto” är det fortfarande vanligaste att man får veta
av en vän, granne eller genom föreningar som hyr lokaler av oss.
Arrangemangen och programmen är välbesök, utflykterna är fullbokade och önskemål om fler
bussutflykter har kommit in.
Fredagen 25/1 var vi 17 personer som åt en god lunch på Katarina Kök och café för endast 50 kr.

Eftersom speciellt lunchutflykterna lockar många, planerar vi utöka med lunchbesök på
Internationella hotell och restaurangskola till hösten.
Elisabeth har träffat Tim Utkutug från Eveo AB – Västerort Hemtjänst – Dagverksamheter –
Seniorcentrum. Tim tycker att det är oerhört viktigt med aktivering och fysisk träning och var öppen
för ett samarbete med Tellus och Tanto. I samarbete med Eveo hemtjänst är det senioryoga varje
tisdag kl. 09.00 på Tanto.
Rådets medlemmar beslöt att Kristina bjuder in Tim till ett möte i vår.
Nytt för i år är Husmorsfilmer på Tanto, den första visas 22/2 kl. 13.00.
Marie Göranzon kommer till Tanto 13/2 kl 13.00. Då tror vi det blir mycket folk.
Våffelfika på Tanto torsdagen 21/2 kl 11.00-13.30 Lillemor och Monica hjälper till.
Vävstugan får äntligen nytt golv och toaletten fräschas upp efter den stora vattenläckan i samband
med ombyggnaden vård-och omsorgsboendet i fastigheten, beräknas bli klart denna vecka.
Personalrummet har blivit klart efter den stora vattenläckan i lokalerna i anslutning till servicehusets
reception, vi har nu flyttat tillbaka till ett fräscht personalrum
Elisabeth informerade om att Maria Magdalena församling kommer att starta en anhöriggrupp för
dig som stöttar eller vårdar någon som är 65+Det kommer bli en informationsdag för äldre på Södermalm om vad äldreomsorgen har att erbjuda.
Var: Tellus fritidscenter När: torsdagen 9 maj klockan 12.00-15.00.
Elisabeth frågade om förtroenderådet kunde stå för kostnaden av blommor till Marie Göranzon samt
ett arvode på 600kr till föredragshållaren Thomas Siösteen. Mötet enades om att förtroenderådet tar
nämnda kostnad.
• Förtroenderådet
Det är nya gymnastikledare efter Annica och Thomas. Det är Marielle och Kicki som tagit över med
den äran enligt Monica och Lillemor.
Kristina håller på och tittar på en ny utflykt till Västerås där det finns en fin Botanisk trädgård, hon
har även en guide på gång.
Kristina föreslog att ha ett förtroenderådsmöte en fredag på Katarina kök och café.
Bra om alla medlemmar i rådet kan tänka igenom om de vill bjuda in någon till ett möte framöver,
tex någon politiker, tjänsteman eller från någon förening.
Bertil föreslog utflykt till Saltsjöbaden, där kan man äta lunch på Holmen. Han tipsade även om
Fräulein Frauke ”the performer” som uppträder både på Nalen och Dramaten.
Kathrine informerade de nya medlemmarna om vilka trevliga utflykter förtroenderådet brukar göra
en gång per år, tex i somras var vi på Ulriksdals slottsträdgård, vi har varit på Mauds och Guns
landställe och Kaknästornet.
Kathrine föreslog att åka till Vaxholm och gå till fina cafét på udden. Det är bara trevligt om det
kommer in fler förslag på utflykter att göra gemensamt.
§ 6. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 7. Nästa sammanträdde
Nästa möte måndagen 11 mars kl 11.15 i klubbrum 3
§ 8. Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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