
 

Många nya medlemmar har kommit till SPF Seniorerna Östersund  

En tradition som SPF Seniorerna Östersund har är att bjuda in nya medlemmar till en 

informationsträff inklusive lunch. Detta ägde rum den 25 okt 2021. 

Av kända skäl blev det ingen sådan träff 
2020 och därför var det två års nya 
medlemmar som hade bjudits in till årets 
träff. Ca 40 % hade hörsammat inbjudan 
och som samlades i Östersundstravets 
publikhall där ordföranden Per Söderberg 
hälsade välkommen och hade en 
genomgång av den sparsamma 
verksamhet som hade kunnat genomföras 
under pandemin. 
 
På bilden ser vi fr v Martin Knutsson, 
Birgitta Nilsson, vice ordförande Martin 
Rolén, Inger Jonsson Susanne Knutsson, 
Kjell Olsson, ordförande Per Söderberg 
och Anita Olsson vid träffen för nya 
medlemmar i SPF Seniorerna Östersund. 
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Det är framförallt boule som har kunnat genomföras utomhus på fredagar och numera i boulehallen. 

Även bowling, bridge, golf, hjärnkoll, schack och tennis finns på aktivitetslistan om än i sparsam 

omfattning. 

Per Söderberg berättade att medlemmar hör av sig för att föreningen ska agera i olika kommunala 

frågor – bl.a. hur äldre diskrimineras när det gäller parkeringsbetalningssystem och praktiska system 

för att bussresenärer med rollator ska kunna registrera sitt busskort när nu framdörrarna på 

bussarna åter har öppnats. Ett möte med ”heta stolen” med kommunpolitiker i Östersund planeras i 

januari månad. 

Iréne Westberg presenterade det utbildningsutbud som finns i samarbete SV, Studieförbundet 

Vuxenskolan 

Martin Rolén kommenterade de rabatter som finns för medlemmar I SPF Seniorerna lokalt och 

centralt. Martin redovisade också de två insändare om kravet på vaccinering av vårdpersonal och 

uppföljning av medicinanvändning som han skrivit i sin roll som distriktsordförande. 

Nästa möte blir den 22 november och sedan ska traditionen med jullunch återkomma på luciadagen 

Årsmötet kommer att genomföras den 28 februari 2022. 

Dagen avslutades med en god lunch i Spiltas Restaurant och deltagarna kunde därefter 

vandra/cykla/bussa eller bila hem i det vackra höstvädret. 
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