
SPF SENIORERNA
BERSGBYGDEN - en liten hälsning

Plats för dig



Lite ditt och
datt från
styrelsen

Hej på Er kära medlemmar!
Vi saknar Er, det var länge sedan
vi fick träffas. Vi hade länge
förhoppningar om att vi nu i höst
skulle kunna ordna lite aktiviteter
men som läget fortfarande är
osäkert väntar vi med detta.
 
Hoppas Du/Ni haft en hyfsad
sommar, att vintern och våren inte
var så värst roliga behöver vi inte
orda om.
 
Lite nytt från kommunen. Planerna
på att bygga ett seniorboende går
planenligt. Utskick kommer att
skickas ut till intresserade med
beskrivning av lägenheterna och
förhoppningsvis även beräknad
kostnad. I dagsläget är det 194
som anmält intresse. Vi har tagit
upp frågan om man är intresserad
men inte vill flytta in just nu.
Förhoppningsvis får vi snart svar
på den frågan.
 
En liten påminnelse om att vi har
ett äldreombud i kommunen som
kan svara på frågor och ge tips.
Ring gärna. Hon heter Gunilla
Wickberg och finns på telefon
0687-161 37 eller 070-605 59 30.
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Vad gäller Covid-19 är läget stabilt
här men om det skulle ändras är
beredskapen god.
 
Vi har varit i kontakt med
hälsocentralen med frågor om
vaccination.
Influensavaccineringen kommer
förmodlingen att bli i november
men i dagsläget har man ingen
planerad tid och man måste även
se till att man kan hålla säkra
avstånd.
 
Den som vill kan vaccinera sig mot
lunginflammation. Den är gratis för
alla som tillhör riskgrupper. Passa
på att vaccinera dig!
 
Jag vet inte vad Du/Ni tycker om
situationen på Östersund sjukhus.
Själv känner jag stor oro för om
man skulle hamna där. Vi är ju i
den åldern när vad som helst kan
hända.
 
Till sist..
 
HÅLL I!
HÅLL UT!
HÅLL AVSTÅND!
 
 
På återseende
 
Styrelsen SPF Seniorerna
Bergsbygden
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LITE
HISTORIK OM

SPF
SENIORERNA

BERGSBYGDEN

 
 
 
 
SPF Seniorerna Bergsbygden
startade i Åsarna 1977.
Föreningen hette då Åsarna avd
av Sveriges Folkpensionärers
Riksförbund.
Första mötet ägde rum på Åsarna
hotell den 12 juni 1977.
 
Närvarande var: John Sjöberg,
Margareta Sundvisson, Märta
Klaesson, Karin Simonsson, Olivia
Ericsson, samt en representant
från Svegs avd av SFRF,
ordförande Eivin Magnusson, Bror
Westerberg och Erik Ring. Till
styrelse för åren 77-78 valdes
Karin Wallén - Kövra, Rosa
Svensson - Åsarna och Anna
Johannesson - Börtnan.
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1 april 1978 bytte föreningen
namn till Berg Åsarna
lokalavdelning. Medlemsavgiften
var 15kr och då ingick
medlemstidningen i avgiften.
Reserersättning till styrelse och
ombud utgick till 5kr/mil.
 
1979 bytte föreningen ännu en
gång namn, nu till Åsarna Klövsjö
avd av SFRF.
Beslöts att till distriktsstyrelsen
begära anslag för glasögoninköp
av medlemmarna. Hur det avlöpte
avslöjar inte protokollen.
 
 
Medlemsavtalet 1985: 
Åsarna 16 medlemmar, Klövsjö 5,
Vigge 2, Persåsen 5, Svenstavik 1.
Summa 25 stycken.
 
Ytterligare ett namnbyte har
gjorts, då till Berg Åsarna avd av
SPF.
 
Vi har kunnat konstatera att
föreningen har varit livaktig med
mycket resor och olika aktiviteter
under årens lopp, en tradition vi
hoppas kunna fortsätta med.
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Resa till Tåsjö 2009 

 

 

 

 

 

 

                      SPF:are på topp!    Signild och Bertil Månson.  

     Trogna deltagare!  

 

 

 

 

 

 

                     Släcker törsten!           Oj vilken blomsterprakt! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anna-Greta och Lars Backskog tar en 

liten paus 

              Mannen i blått – Sven Runius 
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Må Bra dag i Kvarnsjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

Må Bra dag i Kvarnsjö, lunchpaus! 

  

 

 

      

 

 

   

 

Solveig Morén & Helena Lung i fikatagen 

 

 

 

 

    

Einar i samspråk med gäster vid gapskjulet i Kvarnån 
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Resa Fågelsjö 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Välkomna in!                             Lars Backskog och Eva Åslund gör en sista koll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Guiderna i Fågelsjö med tidstypiska kläder  
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