
SPF Seniorerna Frösön – 13 juni 2019 
 
I sommarens soliga dagar hade man väl helst velat sjunga vid SPF Frösöns avslutande 
vårutflykt torsdagen den 13 juni. Målet för utflykten var Tivars gård, Norderön. Men 
vädergudarna bjöd på ett fint försommarregn medan solen fick sökas inombords. 
 
Vi färdades i privata bilar från Frösön, över Vallsundsbron till ”Annersia”, genom vacker 
jordbruksbygd till Isön och med färja över till Norderön. 
 
Väl framme fick vi ta plats i ett ljust, inglasat uterum intill Storsjöns strand. 
Ordförande Majvor Enström hälsade ett drygt 40-tal seniorer välkomna, däribland särskilt 
två nya medlemmar samt två medlemmar som haft turen att i ett lotteri, som föreningen 
anordnat, vunnit varsin lunch på Tivars gård. 
 
Majvor talade varmt för två kommande program, nämligen Tisdagsdax den 23 juli på 
Jamtli, där flera SPF-föreningar samverkar samt Surströmming måndag den 19 aug på 
Gamla Teatern tillsammans med SPF Seniorerna Östersund. 
 
Dagens lunch bestod av en färgrik salladsbuffé, fiskburgare och köttgryta samt hemgjord 
glass, kaffe och slutligen egentillverkad dessertost med hembakat knäckebröd. 
Vi lät oss väl smaka och kom i livligt samspråk med våra bordsgrannar. 
Många inhandlade de nyligen avsmakade ostarna för att njuta av under kommande dagar. 
 

 

Anette Henriksson (se bilden) tog till orda vid kaffet 
och berättade den spännande historien om Tivars 
gård, som ägts i 14 generationer. Nuvarande ägare - 
Urban Olausson - är den tolfte generationen i rakt 
nedstigande led!  
 
Namnet har gården troligen fått av en viking – 
Thiwadh, som kom hit sjövägen.  
 
Eftersom detta är en ö, var man tvungen att vara 
självförsörjande och detta blev grunden till en 
framgångsrik mejeriindustri. I dagsläget går 10% av 
mjölken från de 60 korna till att framställa 17 olika 
sorters ostar. Man syftar till att inom en snar framtid 
använda ytterligare 10 % av mjölken till 
ostframställning. 
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Tivars gård dominerar mejerihanteringen på Norderön och har nyligen byggt ut lokalerna.  
På somrarna får ett 25-tal kor ströva fritt på Verkön, där de uppvaktas av en ensam tjur! 
 
Under tiden 26 juni – 14 aug anordnas musikkvällar på onsdagar i olika genrer, utomhus 
eller inomhus beroende på väder!  
 
Nöjda efter ett intressant besök på Tivars Gårdsmejeri och restaurang styrde vi kosan 
hemåt, nu i uppehållsväder och vi önskade varandra en skön sommar med härliga 
upplevelser. 
 
Text: Gudrun Hermansson 


