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Ordförande 
Som nybliven ordförande i vår SPF förening tackar jag för förtroendet jag fått. 

Jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete i föreningen. 

Jag är inte så väl insatt i allt som tidigare ordf. har jobbat med, men med gott 

samarbete med övriga i styrelsen hoppas jag att vi ska klara av framtiden. 
Göran Carlsson 

 

Folkhälsa    
Friskvårdslotteriet avslutas 30 april och ett 40 tal har motionerat under 

vinterhalvåret.  ”Tänk en halv timme/dag är hälsa” Mycket bra jobbat!     

Vinnarna redovisas och priser utdelas vid vårfesten 23 maj. 

Det finns nya motionskort för sommarhalvåret att hämta ut vid Herrlunchen 25 

april 

 

Hitta balansen med träning och motion! 
Forskning har visat att alla, även de allra äldsta, kan öka sin muskelstyrka genom 

styrketräning. 

Ökar du din muskelstyrka så minskar du både risken att falla och risken för skador 

om du skulle ha oturen att falla. 

 

Har du tänkt försöka träna?  Prova på och bestäm själv. 
Det går att komma till gymmet här i Sim- o Sporthallen på en överenskommen tid.   

Samla några som vill prova på att träna, få hjälp av sporthallens personal att testa 

maskinerna så du inte gör fel.  

Kontakta Barbro Carlsson för mer information telefon 0703441324 

Priser för oss pensionärer är: Helår 1.680:- Halvår 1.120:- Månadskort 275:- 

Träning/gång  55:- 

Rabatterat 12 ggr. 550:- 



Yoga 
Det är ordnat med en Gratis prova på Yoga med introduktion 9 maj.  

Om intresse finns kommer de då att bestämma dag otid inför höstens kurs. 

Ta kontakt med Margita Persson för mera information telefon 0730488270 
Göran och Margita 

 

Rapport från v.ordf. – Liten återblick på evenemangen januari – 

mars 2017. 

10 jan. -  Julavslutning i Kyrkans Hus med som vanligt ca 100 deltagare. 
Gästerna bjöds på en mycket välsmakande och uppskattad risgrynsgröt (tillagad av  

Ann-Marie ) samt smörgåsar med skinka och ost. Grötgrytorna blev i det närmaste 

tomma, många passade på ta för sig en extra gång. Östhammars Kommuns 

konsumentrådgivare  May Strandberg gav oss en välbehövlig genomgång, om vad 

vi behöver tänka på och se upp med när det gäller affärer speciellt via telefon och 

nätet. Enl. May är vi alldeles för godtrogna gentemot ex. telefonförsäljarna och 

deras sätt att saluföra olika tjänster och produkter. Bäst att omedelbart tacka nej! 

Hennes anförande blev mycket uppskattat, och det gavs även tillfälle att ställa 

frågor. Torsten och Roine underhöll oss med lite bakgrundsmusik under 

kaffestunden, varefter sedvanlig lotteridragning tog vid. 

8 feb. -  Föreningen bjöd Ringlisteansvariga på Lunch på Gammel-Tammen. Vi 

blev 11 st som samlades och åt en välsmakande måltid. Genomgång av allas 

ringlistor för att få en uppdatering 2017. Många av våra medlemmar har avslutat 

sina fasta telefoner och har i fortsättningen enbart mobil. Tack Eva Bromark för 

för alla år som ”ringare”! Hennes lista har övertagits av Eva Ekman. Tack även till 

Inga-Britta Howard samt alla övriga Ringlisteansvariga! Jag är övertygad om att det 

är tack vare Er, som vi får ett så bra besöksantal på våra träffar. 

21 feb. – Årsmöte i Kyrkans Hus  ca 75-80 deltagare. Kjell Carlsson valdes till 

mötesordförande och Agneta Rosén till sekreterare. Sedvanliga 

årsmötesförhandlingar, medlemsavgift för år 2018 oförändrad 230:--. Styrelsen 7 

ordinarie ledamöter = Omval av Agneta Rosén och Göran Carlsson, nyval av 

Conny Törnqvist och Krister Sällvik. Maj-Britt Burman, Lena Aspius och Ingemar 

Schagerström har ett år kvar. Hans-Ivar Byberg avgår som ordförande och 

årsmötet uppdrog åt den nya styrelsen att lösa frågan om ny ordf. Efter avslutat 

årsmöte bjöds deltagarna på kaffe och smörgås samt lite underhållning av vårt 

”husband” med Ulla som allsångsledare. Lotterier som vanligt. 

Hans-Ivar avtackades med blommor. Han lovar dock att finnas kvar som 

adjungerad ledamot i SPF Jernets styrelse. 

Konstituerande möte hölls i direkt anslutning till årsmötet. 



Vid ett senare styrelsemöte har Göran Carlsson åtagit sig ordförandeskapet i SPF 

Jernet 2017. 

Hans-Ivar Byberg valdes vid Årsstämman den 29 mars till ny ordförande i SPF- 

Seniorerna Uppsaladistriktet. 

21 mars – Äggsexa i Kyrkans Hus med ca 115 gäster. Däribland 4 gäster över 90 år 

och som därför bjöds på gratis ”inträde”. 

Som vanligt bjöds det på sill - gubbröra - ägghalvor - köttbullar – omelett med 

svampstuvning och alla övriga tillbehör. Alla lät sig väl smaka och det blev i det 

närmaste rent på faten. Wilandz = Anders och Roland stod för en mycket 

uppskattad underhållning, som lockade till en hel del allsång med kända låtar. I 

pausen bjöds det på kaffe och hembakade kakor. Lotterier som vanligt med ett 

gediget vinstbord. Stämningen var på topp och gästerna återvände hem med sång 

och glädje på läpparna. En mycket trevlig eftermiddag. 

TACK till alla arbetsgrupper, som så förtjänstfullt sköter markservicen! Skulle 

någon känna sig manad, så behöver vi lite tillskott i några av de grupperna?  Hör i 

så fall av er till mig! 

Maj-Britt Burman, vice ordf. 

 

Ny hälso- och sjukvårdslag 

Den gamla lagen var från 1992 och har nu ersatts med ny Hälso- och sjukvårdslag 

från den 1 april 2017. Den gamla lagen har reviderats ibland under tiden. 

Nu har den delats upp i en Hälso- och sjukvårdslag och en Patientlag. 

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar i korthet åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Patientlagen syftar till att stärka patientens ställning. 

Birgit Vinger, läkemedelsombud 

Boule: 

Upptaktsmötet gick av stapeln den 28 mars på "Unkan" med ett 30 tal deltagare. 

Conny Törnqvist har avlöst Lena Aspius som lagledare för Gula laget. 

Reparation av boden invändigt har tagit fart, så även krattning av området. Vi 

försöker även i år att klippa gräset varannan vecka med Pro i sommar. 

Serien börjar den 4:e maj och spelas som vanligt på torsdagar med ett par undantag 

för måndagar på våren. 

Varje onsdag kl 10.00 är det träning med paus för medhavd fika. 



Avgiften för hela året är 150:-/pers, betalas in på giro 838-1683, så slipper vi betala 

för att bli av med kontanter, skriv namn o boule på talongen. 

Välkomna till boulebanan vid hembygdsgården. Har ni några frågor o funderingar 

så ring gärna 

Gunilla 0705234791 el. Conny 0295-21373,  0702010201 

Kommande evenemang 2017. 

25 april – Herrarnas lunch i Morkarla Bygdegård kl 12.00S 

23 maj – Vårfest i Gruvlokalen i Dannemora kl 14.00 

11 juli – Grillafton vid Hembygdsgården kl 18.00 

22 augusti – Surströmming vid Hembygdsgården kl 14.00 

19 september – Musikcafé i Kyrkans Hus kl 14.00 

Träff den 24 oktober och 5 december återkommer vi till i nästa Infoblad. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Våra aktiviteter sker i samarbete med 

 

                          

 

ÖPPET HUS PÅ ”UNKAN” 

i Österbybruk pågår alla tisdagar mellan kl. 13.00--16.00. 

Vi träffas, pratar och fikar i stället för att sitta hemma och prata 

med oss själva. Det finns möjlighet att spela kort, sällskapsspel och 

shuffleboard m.m. 

Titta in och ta en fika med oss. 

 

 

 


