
Information till SPF Seniorerna Östersunds medlemmar 3 september 2021 

Årsmötet och surströmmingslunchen genomfördes på Gamla Teaterns 

uteservering fredag 27 augusti med ca 100 deltagare inklusive Näs spelmän 

som svarade för underhållningen. Det fungerade bra och det var bra väder. 

Styrelsen omvaldes och Agneta Sjödin blev ny revisor emedan Håkan Svensson 

som haft den rollen intog platsen som revisorsersättare.  

Under september månad kommer vi att genomföra följande aktiviteter: 

• Boule fortsätter fredagar 11.00 i Björkbackaparken. Preliminärt flyttar vi 

in i boulehallen fr o m fredag 17 september - 50 kr/gång eller 

säsongskort till årsskiftet 700 kronor (Solbritt ansvarar) 

• Lär känna din stad - del 2 - fram t o m den 15 september. Karta o bilder 

finns att hämta på hemsidan och på Gamla Teatern. Efter 

rundvandringen lämnas ifyllt tävlingssvar in på Gamla Teatern. (Sven-

Olof o Yngve ansvarar) 

• Tisdagarna 14 september och 28 september arrangeras stavgång och 

cykeltur kl 11.00 med start i Badhusparken. (Iréne o Per ansvarar) 

• Måndag 20 september 13.00 arrangeras medlemsmöte i Travets 

totohall (OBS LOKALEN) med information av:  

- Gunilla Nilsson Edler om de platser som funnits/finns med på ”Lär 

känna din stad”..  

- Göran Lind om Veterankraft 

- Utlottning av trisslotter till deltagare i del 2 - Lär känna din stad  

- Kaffe o smörgås som avslutning = 50 kr 

• Onsdag 22 september 18.30 - DM i Bridge i Östersund (bridgelokalen 

Odenskog) SPF Seniorerna Frösön arrangerar.(Göran Kullberg) 

• Bowling Medlemmar som är intresserade att fortsätta med bowling kan 

vara med på Östersunds veteranbowlingklubbs tider måndagar 11.00. 

För mer information - kontakta Håkan Svensson 070-264 68 28 

• Tennis - Vi har fått erbjudande från Östersund Frösö tennisklubb om 

tenniskurs för nybörjare och för de som spelat tidigare. De genomför 

tenniskurs. Kontakta claes.coric@telia.com om du är intresserad. 

Per Söderberg - Ordförande                                     

070-697 32 67 
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