
SPF Seniorerna Östjämtland - Indalsälven Ragunda – Sveriges generator 

Vad händer månntro i vår förening den första helgfria måndagen i varje månad? Jo, då finns 

det möjlighet för SPF-medlemmar från Bispgården med omnejd, Kälarne med omnejd och 

Hammarstrand med omnejd, att få träffas för att lyssna på en intressant miniföreläsning och 

sen äta lunch tillsammans. Föreningens programråd har jobbat fram ett årsprogram med 

mycket varierande innehåll, där månadsträffen alterneras mellan de tre områden som utgör 

SPF Östjämtland. 

 
 
Juli månads träff var förlagd till den anrika 
dansbanan Gerålund i Östra Bispgården, det 
som tidigare hette Bispfors.  
 
Föreningens ordförande Astrid Nyhlén 
hälsade de nästan 40 nya och gamla 
medlemmarna välkomna.  
 
Rubriken på denna föreläsning var 
Indalsälven Ragunda - Sveriges generator. 
Sönneråssonen Magnus Forsström från 
Vattenfall visade bilder och berättade om 
kraften i bygden, både i dåtid och i nutid. 

 

 
 
Ordförande Astrid Nyhlén tackar Magnus 
Forsström för hans medverkan. 

 
Inom Ragunda kommun har Vattenfall hela fem vattenkraftverk som producerar imponerande 

mängder elektricitet i Indalsälven. Kraftverken är Midskog, Näverede, Stugun, Stadsforsen 

och Hölleforsen. De övriga vattenkraftverken i kommunen ägs av Statkraft (ett norskt 

kraftbolag) och Fortum (ett finskt energiföretag). En del frågor ställdes om detta brännande 

ämne i vår fattiga kommun, som egentligen kunde vara en mycket rik kommun med tanke all 

elektricitet som produceras. 

 

En spännande låda med thaimat till var och en, det var dagens lunch. Den åts i dansbanans 

cafédel. I samband med kaffe och rabarberkaka efter maten, fick alla veta lite om Gerålund, 

en festplats som har funnits sen 1926. I samband med ett arvskifte 1995 avstyckades 

festplatsen till hembygdsföreningen. 

Ulla Jönsson, ordförande i Fors hembygdsförening, berättade om hur Gerålund har bevarats 

och försiktigt renoverats inom projektet Leader3sam. Affischer på den åttkantiga dansbanans 

väggar vittnar om en storhetstid när det var dans där flera gånger i veckan under 

sommarhalvåret. 

Tack till medlemmarna och eldsjälarna Ulla och Anders Jönsson för en mycket trevligt 

genomförd träff! 

Säkerligen ser många redan nu fram emot nästa månads träff. Den sker på Fredriks Gård i 

Näset, Ragunda. Där har Elin Edvardsson sitt företag ”Elins tårtor och annat sött”. 
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