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Redaktörens tankar 

Sol Sol Sol!!! 

Vilken fantastisk sommar vi har. Hoppas du njuter, 

kanske umgås med nära och kära, att du gjort något 

riktigt kul och fikar mycket! 

Den här sommaren har vi glädjande nog fått 9 nya 

medlemmar och hälsar dem välkomna: 

Berit Andersson  

Henrik Öhlin   

Lars och Gunilla Östlund  

Lars och Gun Gustafsson    

Maj-Britt Löfgren  

Laila Selin   

Gunilla Einarsson 

Vi hoppas att höstens program passar oss alla och 

om du skulle önska något särskilt så berätta det 

gärna för oss. 

Vad händer den närmaste tiden? 

Våra luncher äter vi i höst på Sandbacka Park 

klockan 13:00 

5/9, 10/10, 7/11, 5/12 

Programmet kommer att finnas med i 

Medlemsbladet och hösten bjuder oss mycket nytt 

och jag ser fram emot en händelserik höst 

tillsammans med alla medlemmar – säger Barbro 

 

Information och påminnelser kommer att skickas till 

din mejl och även publiceras i Din Lokaltidning – så 

håll koll! 

Ordförande har ordet: 
 

Då drar vi igång igen! Grovplaneringen av höstens 

aktiviteter är lagd vilket ni kan se i ”programbladet” 

som har distribuerats med e-post och som 

naturligtvis finns på vår hemsida. Vår traditionella 

höstupptakt på måndag den 22 augusti i Högbo 

kommer bli välbesökt vilket är glädjande. 

Vädergudarna tycks vara på vår sida också. 

 

 
 

 

  

Jag kan glädjande notera att programkommittén 

lyckats få tillbaka Pär Engman i september samt 

säkrat att vi får intressanta föredrag om 

framtidens energi ex. vätgas, juridisk info om 

testamente, framtidsfullmakt mm. Vår nya 

socialchef Susan Clifford kommer till oss på 

november träffen. Det blir som planerat två pub-

kvällar på Drömfabriken, då som tidigare ett med 

musik Quiz och ett i melodikryss format. Allt är 

inte klart än, men vi jobbar vidare.  

2022 är det som alla vet valår. Valet till regionen 

kallas ofta ”det glömda valet” vilket kanske 

speglar gemene mans kunskap om vad regionen 

är ansvarig för. Distriktsstyrelse har därför bjudit 

in de olika partiernas representanter i 

regionfullmäktige för att ge sin syn på regionens 

ansvarsområden som sjukvården, 

kollektivtrafiken och kulturfrågor. Träffen sänds 

digitalt från Gävle till utvalda platser i 

Gästrikland. Vi ses på Valhalla kl 15.00 den 31 

augusti där vi riggat för detta webinarium och 

naturligtvis med fika. Ytterligare info kommer 

v34 i DLT och inom kort via e-post.  

Projektet Nya Seniorboendet går vidare men nu 

med fokus på fastigheten Trumpeten 20. 

Informationsträff blir den 25augusti. En 

människas boende – bostaden och dess 

omgivning – är väsentligt för välbefinnandet, 

hälsan och välmående. Särskilt väsentligt är det 

de gånger i livet då man behöver trygghet som 

allra mest. Ett boende anpassat för de egna 

förutsättningarna har stor betydelse för den 

enskildes upplevelse av trygghet. Av detta skäl 

har SPF Seniorerna tagit fram ett boendepolitiskt 

program. Boendegruppen kommer inom kort 

distribuera SPFs bostadspolitiska program som ni 

kan ta del av.  

60-plussmässan på Gavlehov i Gävle återkommer 

efter pandemin, då den 18-19 oktober. Gör en 

notering kalendern.  

Vår lunchbussresa till Bergmans fisk i somras var 

både god och trevlig. Nu hoppas jag att vi även 

kan ses på lunch på restaurangen Sandbacka Park 

den 5e september kl.13.00.  

Vi ses o hörs!  

Göran 
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