
Månadsmöten 2022 och andra 
träffar



Månadsmöte 12 september 2022

Vår ordförande Göran Berter hälsade 
oss välkomna till mars månadsträff på 

Drömfabriken.

Från Sandvikens kommun 
kom Joakim Lindgren och 
presenterades vad kan 
erbjuda när det gäller 
energirådgivning. 

Kjell Lusth, 
HydroNano
Group, 
presenterade 
deras arbete 
med att hjälp av 
vätemolekyler 
skapa framtidens 
energi!

För efterföljande 
underhållning svarade 
Pär Engman från 
Engmans kapell. Ett 
bejublat framträdande.



Höstupptakt i Högbo den 22 augusti 2022! 

Här bjöds det på kaffe och smörgås och 
givetvis blev det en tipsrunda med några fina 
priser



Månadsmöte 23 maj 2022 med modevisning med kläder från Sandegårds. För underhållningen 
svarade Jonssons Jazz Band. 

Tina Hammarlund från Sandegårds

Jonssons Jazz Band



Månadsmöte 19 april 2022

Tisdagens (19 april) månadsträff på 
Valhalla med temat "Äldre och 
läkemedel" presenterades av Josefine 
Flintberg som är farmaceut och jobbar 
hos Region Gävleborg. Josefine pratade 
om hur man som äldre skall tänka när 
man får nya läkemedel. Var medveten om 
vanliga biverkningar och olämpliga 
läkemedel.
För efterföljande underhållning svarade 
Pär Engman från Engmans kapell, vilken 
gjorde succé med sitt framförande



Pubkväll med Musik-Quiz på Drömfabriken den 6 april

Kvällens trubadur 
Joakim Strand

Välbesökt och en 
önskan om fler 
träffar!



Månadsmöte 21 mars 2022

Vår ordförande Göran Berter hälsade oss 
välkomna till mars månadsträff på 
Västanbygården.

Lotta Östlund informerar från 
regionen om digitalisering i vården.

Vår nye kassör tar hand om 
entreavgiften!

Comancheros underhöll oss 
med 60-,70- och 80-tals 
musik. 

Fullsatt på 
Västanbygården



Månadsträffen den 21 februari = Årsmöte

Ordförande Göran Berter hälsade välkommen till årsmötet.

Vädrets makter bjöd på snökaos så det var enbart 34 SPF:are

närvarande!  

Lotteriförsäljning!

Krister Lundgren presenterade ett förslag från ProNordic

till ett nytt Seniorboende i Sandviken.



Vår ordförande Göran Berter hälsade 

välkommen till 2022 års första träff.

Trött på att turnera gänget

Vi var 60 SPF:are som underhölls! 
Framträdandet var mycket uppskattat! 

Månadsträffen den 10 januari


