
Mjukstart med boule, stavgång och cykeltur. 

Efter en lång väntan startade SPF Seniorerna upp med lite utomhusaktiviteter 

fredag 14 maj då 25 personer samlades på boulebanorna i Björkbacka. 

Solbritt Eidenby såg till att allt fungerade bra och coronasäkert. 

Tisdag den 18 maj var det start för stavgång och cykeltur med samling vid 

scenen i Badhusparken. Vi hade fått möjlighet att lyssna till en grupp inom 

Jämtbälgen som framförde fina låtar på scenen. Vår sekreterare Sven-Olof 

Andersson är med i den gruppen och det blev en bra träningsdag för deras 

del. SPF Seniorerna bjöd de medverkande på kaffe o fralla i Badhusparkens 

café. 

Vi ordnar en ny aktivitet 17 - 31 maj som vi importerat från Hudiksvall. ”Lär 

känna din stad”. Med karta och bilder vandrar du runt och hittar dessa 

platser. Sven-Olof Andersson och Yngve Sundien har framställt karta o bilder!    

Genom att SPF:s folkhälsovecka pågår 17 - 21 maj hade vi bjudit in media. P4 

Jämtland sände direkt efter 12.30 och gjorde en del intervjuer. ÖP gjorde ett 

helsidesreportage 20/5 och LT gjorde en stor intervju med 4 stavgångare - 

LT:s webb 20/5. JT var också på plats för en snabb intervju före pressläggning. 

Vi fick snabbt en insändare i ÖP där kritik framfördes mot att vi hade dragspel 

och gammeldans. Den var publicerad på webben och i ÖP idag. 

Jag sände ett svar idag  

Eftersom jag var ansvarig arrangör för SPF Seniorerna Östersunds stavgång och cykeltur i 

Badhusparken - vill jag svara på insändaren om dragspel. SPF seniorerna har en del 

medlemmar som är med i Jämtbälgen - vi fick lite fin musik från scenen i Badhusparken 

före och efter målgång! Det är bra att det finns olika musiksmak! När vi kunde ha möten 

före pandemin hade vi olika medverkande - en hel del dansbandsmusik!! Välkommen som 

medlem i SPF Seniorerna och var med och påverka vårt program!! Hör gärna av Er om ni 

vill komma och medverka vid våra arrangemang som vi hoppas skall bli flera under andra 

halvåret!! Jag har läst kommentarerna på Facebook!                                                         

Per Söderberg Ordförande 

Nu fortsätter vi med boule i morgon fredag 21 maj 11.00 och kommande fredagar. 

Stavgång och cykeltur bli det tre tisdagar framåt kl 13.00 i Badhusparken 25/5, 1/6, 8/6. 

Eventuellt blir det lite musikunderhållning den 8 juni! 

Styrelsen har bestämt att årsmötet kommer att hållas i samband med 

surströmminglunchen - preliminärt den 27 augusti 

Per Söderberg 

 


