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Ordföranden har ordet 

 
 

 

 

SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR! 

Det har ju varit sommar en ganska lång tid redan, men vi seniorer har mer att göra än 

någonsin! Åtminstone upplever jag det, och jag tror inte att jag är ensam? 

Men livet är härligt och ska njutas fullt och helt! 

Hoppas att också Du tänker så? 

Jag vill först och främst tacka Dig för den gångna vårterminen, för ett gott samarbete och alla 

trevliga träffar vi haft! 

Jag vill också önska Dig en härlig tid i hängmattan eller på badstranden med eller utan barn 

och barnbarn! 

VÅR BÄSTA TID ÄR NU! 

 

KONGRESSEN 

10-13 juni var SPF:s förbundsstyrelse, kansli och alla Sveriges SPF-ombud samlade för att 

besluta om viktiga frågor, som handlar om vår framtid, 2014-2017. 

Ärendena var många, men jag nämner några av de viktigaste här i distriktnytt.  

Protokollet från alla dagarna kommer ju inte förrän i augusti, när allt blivit kartlagt och 

färdigformat. 

Besluten i de mest komplicerade ärendena blev, som jag ser det bra. 

En kompromiss från förbundsordföranden ledde till att: 

*Vi får nytt namn: SPF-SENIORERNA 

*Det blir frivilligt för föreningarna, om man ska ha central uppbörd av medlemsavgifterna 

eller inte 

* Åldersgränsen för att gå med i SPF blev 55+ (då har man rätt att få någon form av pension). 

Även hustru/man/sambo etc har rätt till inträde i sådana fall. 

* Stadgarna i övrigt behandlades noggrant och måste arbetas om en del enligt kongressens 

beslut. 

Det kommer mer information och Du får svar på eventuella frågor till hösten. 

Jag vill särskilt tacka service-gänget från SPF Jönköping Centrum för ett fantastiskt fint 

arbete alla dagarna! Folk uttalade sin beundran flera gånger! TACK! 

Ett stort TACK också till Evald, som var vår "Mässgeneral" 

Det hade inte blivit så bra utan honom! 
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VALTÅGET 

Jag reste med valtåget från kl. 07 00 - 17 30 den 4 juni och det var ett stort och mycket 

trevligt inslag i SPF:s valarbete! 

TACK för detta initiativ, som gav oss 50 000 i bidrag från förbundet att spendera på 

resenärernas äventyr! 

 

Tusen sommarkramar till Dig! 

Stintan 

 

            Anne-Christine Lind Hammarström       

Distriktsordförande            

stintan41@gmail.com 

telefon 0723-115221 

 

 

Valupptakten på Pigalle i Nässjö 
 

Den 14 maj gästade dåvarande förbundsordföranden Karl-Erik Olsson distriktets 

valmanifestation. Ungefär 100 personer besökte manifestationen. Politiker från flera 

kommuner deltog. 

Lokalpress gav stort reportage och TV1 gjorde ett reportage och intervjuer i Smålands 

Lokalnytt. 
  

 

Valtåg genom Jönköpingsdistriktet 
 

Visst syntes och visst hördes vi när SPF tåget drog genom distriktet. Vi hade total ca 150 

gäster tillsammans ombord på de olika sträckorna. 

Det var kommunpolitiker, en del kommuntjänstemän, SPF-digniteter och medlemmar från ett 

15-tal föreningar från nordöst till sydväst i länet. Bland gästerna märktes 

Kommunfullmäktiges ordförande i Värnamo Hans-Göran Johansson (C) (Pappa till Anni 

Lööf, centerns partiledare). 

Resesträckan var: Nässjö - Tranås – Aneby – Nässjö – Sävsjö – Stockaryd – Alvesta – 

Rydaholm – Värnamo – Gnosjö – Värnamo – Alvesta – Nässjö. I Värnamo anslöt veteranbuss 

med ett 40-tal gäster från Huskvarna – Jönköping – Taberg (Bussen skuggade tåget för 

återfärd från Nässjö till Huskvarna – Jönköping – Taberg) 



             

 
 

Distriktsnytt 
  Nr 3/2014 

2014-06-25    

                                                                                                                                                                                         

SPF Sveriges Pensionärsförbund Bredgränd 14 Telefon: 036-860 21 60 Org. nr: 826000-9694 

Jönköpingsdistriktet 553 20 Jönköping E-post: kansli@spf-f.se Bankgiro: 617-8693 

 www.spf.se/jonkopingsdistriktet   

 

  
 

 
 

Lok samt 6 vagnar från Nässjö tågmuseum och Veteranbuss från Axamo (användes vid 

inspelningen av Monica Z filmen). All utrustning från tidigt 60-tal m.a.o. > 50 år på nacken.  

Förutom att få stifta bekantskap med dyrgriparna bjöds gästerna på SPF-information om 

verksamheten och våra 10 punkter inför valet. 
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Biosalongen rymde styvt 30 personer och informationen kördes 5 gånger under dagens lopp.   

   

 
Fullpackad restaurangvagn i Värnamo där gästerna bjöds på kaffe/öl och fralla med kaka. 

                                              

Ortspressen gjorde reportage och SR P4 var där, se bilder och lyssna till intervjuer med Stinta 

Hammarström och Evald Larsson på: http://www.spfseniorerna.se/ 

 

 

Resultat från SPF DM i golf 
 

DM i Golf för SPF i Jönköpings Län genomfördes på Norrabybanan i Tranås under onsdagen 

den 18 juni. Tävlingen arrangerades av SPF Kontakt i Tranås med Eije Fasth samt Jonny 

Gullkvist som tävlingsledare. 26 damer samt 22 herrar kämpade med 18 – håls slaggolf med 

handicap i strålande solsken. 

 

Tävlingsarrangemanget fick stora lovord av deltagarna med anledning av kanonfina banor, 

välfyllt prisbord samt utsökt lunch. Damklassen vanns av Ann-Marie Lindstrand A6 

Golfklubb Jönköping, f.ö. samma dam som vann förra årets tävling. Christina Fransson 

Tranås Golfklubb kom på andra plats två slag efter. 

http://www.spfseniorerna.se/
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Herrklassen vanns av Hans Hedman, också från A6 Golfklubb. På andra plats kom Jonny 

Gullkvist, Tranås Golfklubb, tre slag efter. Plats 3-5 belades av ytterligare Tranåsspelare 

genom Lennart Möller, Rolf Hellerfeldt samt Stig-Olof Erixon. 

            

 
På bilden från vänster: Christina Fransson, Tranås, Ann-Marie Lindstrand, Jönköping 

Agneta Karlsson, Skinnarebo 

 

 
På bilden från vänster: Johnny Gullquist, Tranås, Hans Hedman, Jönköping 

Lennart Möller, Tranås 
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Kurser och annat på gång 
 

12 augusti Politikerutfrågning, Folkets Park, Huskvarna 

19 augusti DM i orientering, Värnamo 

3 september erbjuder SV Inspirationsdag för studier, Lindgården, Jönköping 

4 september erbjuder SV Inspirationsdag för studier, Kulturhuset, Sävsjö 

9 september Folkhälsodag, Skirögården, Skirö 

10 september KPR/LPR-dag, Folkets Hus, Norrahammar 

11-14 september Elmia Husvagn Husbil 

17 september Hemsidor fortsättning, SV, Nässjö 

18 september Hemsidor fortsättning, Kontorsspecial, Vetlanda 

29 september Medlemsregistret fortsättning, SV, Jönköping 

oktober Medlemsregistret fortsättning 

21 oktober, Folkets hus, Vaggeryd, Ordförandekonferens 

 

Ni kan hitta inbjudningarna och den senaste informationen om kurser på distriktets hemsida. 

www.spf.se/jonkopingsdistriktet      under rubrik INFORMATION 

 

Politikerutfrågning 12 augusti i Huskvarna 
Kom till Huskvarna Folkets Park och träffa landstingspolitiker! 

Alla föreningarna i länet har fått inbjudan. 

 

Semesterstängt 

Distriktskansliet är semesterstängt 26 juni t o m 1 augusti. 
 

 

 

 

       En skön sommar  

önskar 

       Distriktsstyrelsen och konsulent Kerstin Sollander 


