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Folkhälsa    

Jag väntar mej att alla som har motionerat på något sätt ska lämna in 

”Motionskortet” så snart som möjligt efter 30 april. Då sammanräknar jag allas 

motionstimmar. Fulltecknad rad får en lott.   

Priser till deltagarna lottas fram slumpmässigt.  

Du har chans till vinst även om du bara fått ihop en hel rad. (10 tim.=1 lott) 

Flera chanser ju flera rader som lämnas in. 

Priser kommer att delas ut vid vårfesten 22 maj. Ett nytt ”Motionskort” kommer 

att finnas fr o m 30 april hos Göran eller på butiken Wicki´s Bama. 

Håll dig underrättad om Yoga, Boule och träningstillfällen i Sporthallen!   

Lycka till med sommarens aktiviteter! 

Göran Carlsson, ordförande 

 

 Vi jobbar vidare med friskvård     
 
Förra året gjorde vi några gemensamma vandringar De var många som var med. 
Det gör vi om i år på lite andra sträckningar. Floran vandringen kan vi i år starta 
från Vika. Vi kan också gå en annan slinga på Upplandsleden som går runt och 
slutar vid Simbadet.  
Då våren är ovanligt sen så är det svårt att nu sätta datum. Ni får hålla ögonen 
öppna när vi berättar om vilka dagar det blir Preliminärt så är det tisdagar som är 
aktuella.  
Vi gör vandringen i samverkan med Vuxenskolan  
 
Hans Gustavsson 

 

 



 

 

Rapport från v.ordf.   
 
Så blev det en hejdundrande vinterperiod i alla fall, med mycket snö och halka. Men det 
syns trots allt att våren är på gång och dagarna blir längre. SÅ VÄLKOMMEN 
EFTERLÄNGTADE VÅR, vi ser fram emot bofinkens sång och blåsippsblom! 
 
Liten återblick på de senaste evenemangen. 
 
Den 20 februari – Årsmöte i Kyrkans Hus. 
Kjell Carlsson valdes till mötesordförande och Agneta Rosén till sekreterare. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar – Medlemsavgift för 2019 höjs till 250:--. 
Fördelas enl följande: Till Förbundet 160:--, Distriktet 30:-- och vår egen förening 60:-- 
Val av ordinarie ledamöter: Ordförande Göran Carlsson omval på 1 år. 
Styrelseledamöter för 2018-2019 : Maj-Britt Burman och Lena Aspius omval och Hans 
Nordgren nyval. Agneta Rosén, Conny Törnqvist och Krister Sällvik har 1 år kvar. – 
Efter avslutat årsmöte serverades kaffe och semla. TACK grupp nr 5 för god service! 
 
Den 5 mars – Träff för Ringlisteansvariga. 
Genomgång av alla ringlistor för att se till att alla uppgifter är aktuella. Det är många 
som sagt upp sin fasta telefon och det är mobilen som gäller. Nya medlemmar läggs in i 
listorna, ingen ska bli utan påringning inför våra träffar. Bjöds på kaffe och smörgåstårta.  
 
Den 20 mars – Äggsexa i Folkets Hus med ca 90 gäster. 
Återigen slog influensan till, så flera av de 115 anmälda blev tvungna att stanna hemma 
och kurera sig. Varför Folkets Hus?   Vi har blivit uppmärksammade på att man enl. 
brandförordningen, inte får vara mer än 100 personer i Kyrkans Hus. Eftersom vi 
många gånger är fler än 100 deltagare på våra träffar, så måste vi respektera detta. Men 
det är ju fantastiskt uppmuntrande och stimulerande att så många av er vill delta i de 
arrangemang som anordnas, det är vi i styrelsen för SPF Jernet oändligt tacksamma för. 
Som tidigare år erbjöds det en hel del läckerheter – inlagd sill – Gubbröra – ägghalvor 
med räkor och kaviargrädde – köttbullar – omelett med svampstuvning + alla andra 
tillbehör. Matbordet blev i det närmaste soprent, bara några ägghalvor och sillstjärtar 
över, som givetvis gick direkt till lotterivinst-bordet. Örjan Kjetselberg och Elsa 
underhöll oss med sång och musik, och ljudnivån i samtalen runt borden var som 
vanligt hög. Det märks att det viktigaste är att man får träffas och prata. Efter kaffe och 
kaka vidtog som vanligt lotteridragning. TACK grupp nr 2 som skötte markservicen i 
den lite ovana miljön, allt fungerade perfekt! 

 
 Maj-Britt Burman, vice ordf. 

 

Äldreplanen   

 



“Det goda livet som äldre i Östhammars kommun år 2018-2022” har antagits och  
kommit i bruk. 
Den omfattar 34 sidor och man kan skriva ut den från Kommunens hemsida  
(Osthammar.se). 
Det övergripande målet med Äldreplanen är att de äldre skall uppleva ökad 
trygghet, ökat välbefinnande och ökad delaktighet. 
Planen skall användas av nämnderna i deras ordinarie arbete med att sätta 
upp mål och planera verksamheten. 
  
Birgit Vinger          
Läkemedelsombud 
 
  

Boule   
     
Upptaktsmötet gick av stapeln den 27 mars vid ”Unkan” med 23 st deltagare. 
Under vintern har vi deltagit i en vinterbouleturnering i Öregrund med 4 st lag i 
dubbelserie. Sista match 9 april. Havsörnen arrangör. Mixade lag från både gula och 
blå laget. Träning ett antal gånger på en nyanlagd bana i ladugård hos Gunnar 
Söderkvist i Alunda. 
Sen vinter i år. Vi hoppas komma igång med arbeten vid och kring boulebanan i 
slutet av april. Lövkrattning och bearbetning av boulebanorna. 
Kommunserien börjar den 3 maj och spelas torsdagar under säsongen maj-juni 
samt aug.- sep. Undantag i maj en måndag och onsdag. Serien består av 8 st lag. 
Träning varje onsdag kl. 10.00. Avgiften hela säsongen 150 kr/pers. Betalas in på 
bankgiro SHB 838-1683. Skriv boule samt namn. 
I övrigt har en hel del 3-mannalag anmält sig till olika tävlingar under säsongen. 
 
Vid frågor ring Gunilla 070-523 47 91 eller Conny 070-201 02 01. 

 

Resor under sommaren och hösten anordnade av SPF Havsörnen,  

Koggen, Rospiggen och Jernet: 
9 – 11 augusti: Hemlig resa 3.350:- 
10 – 13 september: Bussresa till Jämtland 4.850:- 
19 – 21 september Resa med Viking Line till Helsingfors och Svenska teatern. 
Musikalen Chess spelas. 2.725:- 
  

Mer information på hemsidan! 
Kontakta Inger Ganea 073- 385 33 50 eller Birgitta Tissier 072 -542 06 16. 
  

 



Information m m:      
För att komma till vår nya hemsida skriv: spf.se/jernet där hittar du 

information om program, resor mm. 

 

Kommande evenemang  2018 
17 april – Herrarnas lunch i Morkarla Bygdegård kl 12.00 

22 maj – Vårfest i Gruvlokalen i Dannemora kl 14.00 

               Egons kvartett underhåller 

10 juli – Grillafton vid Hembygdsgården kl 18.00 

21 augusti – Surströmming vid Hembygdsgården kl 14.00 

OBS! 

Glöm ej att ringa och anmäla förhinder, speciellt då det är mat på programmet! 

”Mattanterna” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Våra aktiviteter sker i samarbete med 

 

                          

 

ÖPPET HUS PÅ ”UNKAN” 

i Österbybruk pågår 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. 

 

 

 


