
 

Här följer ett utdrag ur ett protokoll från, SPF010, jubileumsåret 1998 (55 år). 

Vilket datum föreningen bildades har vi inte reda på, för våra protokollböcker är borta genom brand. Men vi vet 
att en grupp människor samlades en trappa upp i Frälsningsarmens lokaler på Nygatan i Söderhamn, och bildade 
föreningen med hjälp av John Björnheden från Göteborg. Björnheden var redaktör för tidningen Pensionären. 

Vi har inte alla namn, men vi nämner några som var med från starten. 
Dessa var Lars Jakobsson, Söderala, Frits Johansson, Sandarne, Johan Thörnell, Östansjö, Jonas Hedin, Söderala, 
Hilma Wall, Sandarne, Erik Andersson Sandarne, samt Johan Johansson, Sandarne, som också var föreningens 
första ordförande. 

Möten hölls regelbundet varje månad i gamla Folkets Hus i Söderhamn, i den lilla byggnaden inne på gården. Vi 
ska vara stolta över att vår förening är en av de äldsta i förbundet och att vi har kunnat bevara och utveckla den 
till vad den är i dag - en stor förening med en livlig verksamhet. Våra kamrater kämpade med dålig ekonomi och 
anslag begärdes hos andra organisationer och från kommuner. Det kan nämnas att 1950 fick föreningen 125 kr. 
från Söderhamns stad och 100:- från Norrala kommun, 20:- från Livsmedelsförbundet och 10:- från 
Järnvägsmannaförbundet. 

I början av föreningens tillvaro, fick man kämpa för att tillvarata pensionärernas lagliga rättigheter. På den tiden 
måste föreningarna göra stora insatser att ingå till myndigheterna med krav, som ansågs vara berättigade för 
åldringar, handikappade m.fl. som ej ägde möjligheter till en på alla områden tryggad tillvaro utan fattigvård. 
Enskilda pensionärer begärde ofta hjälp av föreningarna och fick många gånger rättelser från myndigheterna. 
1948 gick föreningen till de kommunala myndigheterna med begäran om bostadstillägg för pensionärerna och 
1954 om förhöjt tillägg i likhet med vad som betalades av kommuner i samma dyrortsgrupp. Föreningen tog också 
initiativ till en protest som gick till riksdagen och socialdepartementet angående den då föreslagna allmänna 
sjukförsäkringen. Föreningen antog även en resolution, som ingick till riksförbundet med begäran hos 
socialdepartementet om förhöjd pension. 

I dagens läge förhandlar förbundet alla dessa frågor, som föreningarna förut fick jobba med själva. Tiden har 
förändrats till de bättre, fast föreningen får mest leva på lotterier, för kommuns aktivitetsbidrag är indraget. 
Medlemmarna både skänker till vinster och köper lotter. Detta vill vi tacka för. Föreningen har blomsterfond och 
är även med i Väntjänsten, samrådsgrupper i de olika servicehusen, samt i KPR. 

Föreningen har genom åren haft egen sånggrupp, med duktiga sångare och spelmän, som underhåller på 
föreningens fester, samt underhåller gamla och sjuka på servicehus och sjukhem. Medlemsantalet har några år 
stått nära 500-talet. 1 dag är vi 495 st. 

Under de gångna 55 åren, har följande medlemmar varit ordförande i föreningen: 
Johan Johansson, Sandarne, 
Gösta Eriksson, Norrala, 
Viktor Johansson, Bergvik, 
Axel Modin, Söderala, 
Per Jonsson, Sandarne, 
Karl Gustavsson, Sandarne, 
Gunnar Engberg, Söderala, 
Erik Svensson, Norrala, 
Holger Myrlund, Söderhamn, 
Tage Erlandsson, 
Holger Myrlund, Söderhamn, som varit ordförande för andra gången. 

Styrelsen för föreningen 010 består under jubileumsåret av: 
Bennert Säll, ordförande, 
Bertil Bernäng, kassör, 
Ingrid Eriksson, sekreterare, 
Sonja Fryklund, vice ordförande, 
Anne Hedblom, vice sekr. 
samt ledamöterna Åke Färnstrand och Oskar Sundin. 

Detta är en återblick över de gångna åren. Med tillförsikt ser föreningen framåt och hoppas att vi om 5 år skall fira 
vårt 60-årsjubileum ännu starkare och aktivare än i dag. 
Söderhamn 1 november 1998 


