
SPF SENIORERNA Rönnens medlemsmöte. 

Nära hundra medlemmar hade samlats i Stadshotellets veranda för årets första medlemsmöte efter 
årsmötet. Ordförande Lisbeth Lindmark öppnade mötet och hälsade välkommen. Hon riktade sitt 
välkomnande speciellt till nya medlemmar med förhoppning om att dessa skulle känna av trivsel och 
samhörighet i den här församlingen. Beda Lundström presenterade dagens program innan man gick till 
Buffébordet. Efter lunchen redogjorde Kjell Norberg från Fysisk planering i Piteå kommun, för tankar 
omkring den förändrade parkeringsordningen inom centrala sta´n. Han redogjorde för de önskemål som 
kommit från olika håll till exempel köpmännen, politikerna och inte minst allmänheten. Givetvis kom det 
många frågor, Sera Olovsson beskrev hur det kan vara när man kommer utifrån. För att hinna med sina 
ärenden och kanske en del sociala kontakter har det varit bra med tre timmar gratis parkering. Men två är 
för lite. Den tilltänkta metoden för att betala de avgiftsbelagda parkeringstiderna med en app eller med 
SMS, var något som fick känslorna att svalla. Efter trafikgenomgången var det dags för underhållning. 
Morgan Stenberg med sitt piano bjöd på en mångskiftande repertoar. Allt från Lapp-Lisa, det vill säga 
Anna-Lisa Östs ”Guldgrävarsången” via ”Rosa på bal”, ”Frida i vårstädning”, Lasse Berghagens finstämda 
”Som en blänkande silvertråd” till Ronny Erikssons ”Pessimistkonsulten”. 
Bertil Berglund informerade något om studieverksamheten i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, kommande information om trafik, där Ingemar Nordström skall tala om det som hänt i 
trafiken på de sextio år som gått sedan vi pensionärer tog körkortet. Det skall arrangeras en utflykt till 
Djuptjärn, där det förutom grillning, kommer att finnas möjlighet att lösa fiskekort. Där kommer i 
annonsen riktas en inbjudan till nyblivna pensionärer. Innan lotteridragningen ville Lisbeth tacka alla för ett 
väl genomfört medlemsmöte. Ansvariga har denna gång varit Infjärdensgruppen. Skrivtolkarna Petra och 
Mia från  Regionens tolkcentral, återgav i text allt som sades eller sjöngs under mötet. 
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