
Äntligen! 

Så kändes det för SPF Seniorerna Ankaret vi samlades för första månadsmötet inomhus på ungefär 

1½ år. Vi träffades i Hedvigslunds kyrkans kafélokal där vi mottogs på ett mycket välkomnande 

sätt. 

Vår ordförande Gunilla hälsade alla välkommen och inledde med att gratulera Ankarets lag som för 

tredje året i rad tagits sig till riksfinalen i Hjärnkoll. En spontan applåd gavs till de de tre fantastiska 

tävlandena för SPF Ankaret – Bozenna Meczynski, Lena Ödeen och PO Haller. Nu håller vi alla 

tummarna för dem! 

Därefter intog dagens gäst scenen, Petra Jonsson Bibliotekschef i Gävle. Petra berättade lite om 

flytten till de lokaler de finns i under tiden det nya kulturhuset Agnes byggs. Själva bygget beräknas 

ta ca två år. Själva invigningen har man dock inte börjat planera ännu men det blir säkert något 

stort. För närvarande finns man i Swedbanks lokaler på bottenplanet. Även konsumentrådgivningen 

som funnits i bibliotekets lokaler i 40 år har följt med till de tillfälliga lokalerna. Man flyttade 5 

hyllkilometer av böcker mm. Eftersom de tillfälliga lokalerna inte är så stora finns 3000 

flyttkartonger i källaren på Swedbanks huset. 

Lite kuriosa – under det stora regnvädret som Gävle drabbades av i september fylldes hela källaren 

med vatten i den gamla lokalen men inte en droppe i källaren i Swedbanks huset. Vilken tur med 

tanke på det stora värde annars kunnat gått till spillo.   

Petra Jonsson avslutande med att berätta om ”Gävlit” den litteraturfestival som pågår den 19-20 

november på Gävle teater. Massor av trevliga arrangemang kommer att genomföras och 

uppmaningen blev – Ni måste går dit!  

Lisbeth från programgruppen tackade för ett trevlig föredrag/kåserande med en blomma. 

Därefter berättade Bo Bergstad lite om vad som händer inom Kommunens Pensionärsråd, KPR.   

den stora ökningen av 80 plusare inom en tioårsperiod och att en omprövning av bussbiljetterna 

kommer till våren. Ett problem är också att många bostäder  för äldre i dagsläget står tomma efter 

pandemin. 

Mötet avslutades med lite information om vad som händer inom SPF Ankaret i den närmaste 

framtiden t.ex. höstfest i november. Fler aktiviteter finns på vår hemsida. Så kom den verkliga 

höjdpunkten -  dragning på vårt lotteri som Inger och Synnöve fixar så bra. Det var ett tiotal 

lyckliga SPF:are som gick hem med en liten vinst. 

Nästa månadsmöte 9 november kl 14.00.   


