
 

SPF seniorerna Frösön 27 mars 2019 

Onsdagen den 27 mars hölls en medlemsmöte i Stockesalen på Stocketitt Frösön. Ute 

var grått och regnigt men inne i salen var det varm och vackert dukade bord. 

Ordförande Majvor Enström hälsade välkommen och berättade om de 12 planerade 

medlemsmötena under 2019. Årets program har likt föregående år ett varierat 

innehåll. Programmet delas ut vid dagens möte men kommer inom kort att delas ut 

till alla medlemmar. Programmet finns även att ta del av på föreningens hemsida 

www.spf.se/froson. 

 

 

 
 
Sedan var det dags för presentation av dagens gäst Simon 
Jaktlund, entreprenör och  initiativtagaren till projektet 
Surfbukten. 
 
 
Simon tilldelades Östersunds kommuns 
Tillgänglighetspris 2018. 

 

Inledningsvis sågs projektet Surfbukten med viss skepticism pga platsen för den 

anläggning som Simon planerade, en strandremsa som tillkommit efter utfyllnad.  

  
 

Simon jobbade dock vidare med sin vision att skapa ett ”skönt ställe för alla att vara 

på under sommartid” och att Östersund inte bara skall förknippas med Vinterstaden.  

http://www.spf.se/froson


Surfbukten har under de 9 åren utvecklats pö om pö, med små medel och med ett 

miljötänk. Har fått stor nationell uppmärksamhet bl a flera TV-sändningar har gjorts 

från bukten under sommaren 2018.   

”Cykling without age” som startat i  Köpenhamn uppmärksammades av Simon J som 

genast kände att detta var något för Östersund. Syftet är att kunna erbjuda 

pensionärer kostnadsfria åkturer med de specialbyggda cyklarna som körs av 

volontärer men syftar även till att skapa sociala möten. Turerna är schemalagda varje 

vecka bl a hämtar man upp från olika äldreboende varje torsdag. Även privatpersoner 

får låna cyklarna för att ta ut en anhörig på cykeltur.  

Engagemanget från Östersundsborna har varit stort vilket bl.a visade sig i 

insamlingen, till köpet av de två cyklarna, som snabbt överträffade alla förväntningar. 

Succeprojektet med cykling för pensionärer har nu tagits ett steg till – nu finns även 

en vintervariant som bl a ska ge möjlighet till pimpelfiske. Projektet Surfbukten 

inrymmer även en Huppeguppbanan för de mindre barnen, på andra sidan om 

gångbron och som byggts och bekostats av företaget Grund- och takteknik.  

Sommarens bränder i Ragunda har också engagerat Simon J som med ett upprop 

snabbt lyckades samla ihop 56 frivilliga som under en 2 veckors period avlastade 

brandpersonalen under natturerna.  

 

 
Efter Simon J:s mycket uppskattade 
föredragning serverades kaffe och 
smörgås.  
 
Lotteri med fina priser avslutade mötet.  
 
Ordförande tackade deltagarna och 
hälsade välkommen till nästa möte den 
9 april då fotografen Jan Andersson är 
vår gäst.  
 

 

Text och foto: Majvor Enström 


