
Alunda  ~  Gimo  ~  Valö  ~  Harg  ~  Östhammar

Rospiggen

R O S P I G G S N Y T T
NR 3 - 2017

I samarbete med

SPF Rospiggen tillsammans med PRO Gimo

JULFEST
Torsdag 14 december 2017, kl 13 – 17

i Ekeby bygdegård
GLÖGG – JULBORD – DANS – HANDARBETSLOTTERI 

Pris 300 kr. 

För underhållningen svarar Mattias, Stefan och Björn. 

Anmälan senast 5 december till: 

Stig 0174-109 14, Märta 0173-222 01, Enid 0173-409 01 eller 

Lars-Erik 0173-419 76.

Buss från Östhammars busstation kl 11.30, Gimo Vårdcentral   

kl 11.50, Alunda busstation kl 12.10. Pris 50 kr t.o.r.

VÄLKOMNA!



Några ord från ordföranden i 
SPF-Rospiggen

Snart är ytterligare ett år till ända och vi blir alla
årsrikare. Men innan vi kan fira in det nya året ska vi
också träffas för den traditionella julfesten. Styrkan i

vår förening är alla frivilliga. Genom vår organisation med tre aktiva
sektioner – Alunda - Gimo – Östhammar – så tror jag att våra medlemmar
får ut mycket av sitt medlemskap. Medlemsmötena dessutom med bra
program är också något vi kan glädjas åt. Och för mig som ordförande kan
jag glädjas åt att vi har en väl fungerande styrelse där alla bidrar.

För att ytterligare göra vårt föreningsarbete tydligt så arbetade vi förra
hösten fram underlag för en verksamhetsplan som kan fungera även för år
2018. Utöver tre medlemsträffar under våren resp. hösten så prioriterar vi
arbetet med medlemsvård och medlemsvärvning. Till detta kommer också
jubileumsfest då Rospiggen firar 40 år.

Som ni ser har Rospiggsnytt ett nytt format i år och förhoppningsvis går det
att läsa lika bra. Hör av er med synpunkter.

Ni som är ute på internet har säkert sett att SPF tagit fram en ny hemsida.
Annica lägger ner ett förtjänstfullt arbete för att få det att fungera. Jag och
vår kassör Stig jobbar vidare med det nya medlemsregistret.

Samarbeten med olika delar inom SPF är viktigt. Det gäller i första hand
med våra grannföreningar och med distriktet.

Läs mer i vår tidning SENIOREN.

Hälsningar

Bertil Alm

ordförande i SPF Seniorerna Rospiggen
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Nu öppnar badet i Gimo 

Friskvård

Simhallen i Gimo är klar efter renoveringen och återinvigs i början av 
januari 2018. 

SPF Seniorerna Rospiggen har bokat tider för motionssim och bastu:

Lördagar kl 11-12 fr.o.m. den 20 januari 2018
Det går bra att komma och basta och träffas både före och efter denna 
tid, som är bokad för bassängen.

ÖSTHAMMAR



Det var temat för medlemsträffen i oktober i Hökhuvuds bygdegård.

Balansera mera har tre teman: mat, motion och medicin.

Nedan lite av den information som finns på SPF:s centrala hemsida.

Kan vi minska risken för fallolyckor?
Visst önskar man att alla ska få leva ett friskt och gott liv, fritt från fall-
olyckor. Kan vi det? Många av de fallolyckor som inträffar skulle aldrig 
behöva ske. Genom att äta näringsriktig mat, styrke- och balansträning 
samt att se över sitt medicinintag så skulle många fallolyckor aldrig ske.

Åtta enkla vanor för att undvika fall
Du kan göra mycket själv för att förhindra att du råkar ut för ett fall och de 
konsekvenser som kan följa av det. Här följer åtta tips som kan hjälpa dig 
att stå stadigare på benen.

1. Motionera regelbundet. Välj aktiviteter som utmanar din balans och 
stärker ditt skelett. Försök att hitta aktiviteter som du tycker är roliga, 
gärna sådant som du gör i grupp. Några exempel kan vara Tai Chi, yoga, 
Qigong, promenader, stavgång eller dans. Det är också bra att gå i trappor. 
Utgå från din nuvarande förmåga och öka långsamt tempo och belastning. 
Vissa övningar går bra att göra sittande.

2. Tänk på vad du äter. Se till att du äter varierad lagad mat regelbundet. 
Ät gärna något proteinrikt till varje måltid, till exempel kött, fisk, bönor, 
ägg eller mejeriprodukter. Mjölk, fil och yoghurt ger dig kalcium och D-
vitamin.
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3. Drick ofta. Tänk på att få i dig vätska både till måltiderna och där 
emellan. Varma dagar kan du behöva dricka mer. Vissa mediciner på-
verkar dessutom förmågan att känna törst.

4. Kontrollera dina mediciner. Fråga din läkare om eventuella biverk-
ningar av dina mediciner. Vissa mediciner kan göra dig trött och påverka 
din balans. Berätta för din läkare om du märker av sådana effekter. 
Kanske kan läkaren ändra doseringen eller byta ut mediciner mot andra 
som inte har dessa biverkningar.

5. Kontakta din vårdcentral om du är orolig. Kanske du redan har fallit 
eller är rädd för att falla. Det finns många orsaker till ett fall, men det finns 
också många sätt för vården att få dig att känna dig tryggare. Exempelvis 
kan vårdcentralen mäta hur starkt ditt skelett är för att veta om något 
behöver göras för att stärka skelettet.

6. Kontrollera din syn och hörsel regelbundet. Problem med syn och 
hörsel kan påverka både din balans och din koordination. Var uppmärk-
sam på om du får svårare att höra eller får ont i öronen.

7. Ta hand om dina fötter. Problem med fötterna, speciellt sådant som 
orsakar smärta, kan påverka din balans. Har du problem med fötterna –
tala om det för din läkare eller ta hjälp av en fotvårdsspecialist.

8. Säkra ditt hem. Gör ditt hem säkrare genom att se till att det inte finns 
någon risk att du snubblar på sladdar eller mattor. Se över möbleringen så 
den är anpassad för dig och ha en bra belysning.
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Gåva till SPF Rospiggen
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" Plogging för seniorer i Östhammar ”
Den sista fredagen i varje månad promenerar medlemmarna i SPF 
Seniorerna Rospiggen längs Hälsans Stig i Östhammar och en nyhet är att 
de nu – från och med träffen i slutet av september – också tar med påsar 
att lägga skräp i.

En av dem som brukar delta är Annica 
Kruukka och hon berättar att de kallar 
initiativet för "plogging". Alltså ordet 
jogging hopslaget med att de plockar 
skräp på den 4 kilometer långa slingan.

- Det här är något vi kommer att 
fortsätta med och efter promenaden 
fikar vi tillsammans på Adas kaffestuga,
säger hon.

Hälsans Stig på nytt sätt! 

Resultat av höstens seriespel i boule

Pendyl skänkt av Arthur och Siv Petterssons barn Roland, Eva och 
Monika till SPF Rospiggen för utsmyckning av Allianslokalen i Alunda.

Pendylen var en 50-års present till deras farfar Evert Pettersson år 1939.
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Under året har vi på 
olika sätt informerat om 
SPF och värvat medlem-
mar. Utåtriktade aktivi-
teter utöver våra med-
lemsmöten /program 
var bl.a. i samband med 
Torer Hök i Hökhuvud 
den 1 juli. En stor sats-
ning gjorde vi i sam-
band med Oland Visar i 
Alunda den 12-13 
augusti.

Medlemsvärvning och information

Inga Alm i samspråk med Sven-Olov Andersson under Oland

Visar.

Värva nya medlemmar – våga fråga
5 starka skäl att gå med i SPF Seniorena
• Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner
• Delta i aktiviteter, kurser och resor
• Stöd arbetet för seniorerns villkor i samhället
• Dra nytta av centrala och loka medlemsförmåner
• 9 nummer av medlemstidningen Senioren (värde 349 kr/år)

SPF Seniorernas Hjärnkoll 
en frågesportstävling  med start 30 jan. 2018
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SPF Seniorerna Uppsala län har tecknat avtal med reseföretaget 

BokaNerja, i staden Nerja, fem mil från Malaga på Spaniens 

solkust. Fram till 5 december finns chans att anmäla sig till en 

rabatterad prova-på-resa i mars 2018! 

Pris per person från bara 679€ Detta för 14 dagar inklusive: 
• transfer t.or. Malaga-Nerja • boende på Plaza Cavana eller Perla
Marina i dubbelrum • frukostbuffé alla 14 dagarna. Flyg tillkommer, 
bokas vid anmälan, alt. direkt på hemsidan vid reseanmälan. Vi 
använder Norwegian och enbart bra direktflyg.

Anmälan sker antingen genom att ni ringer/mailar oss på BokaNerja

alternativt att ni anmäler er direkt på vår hemsida. Läs mer här: 

http://www.bokanerja.se/senior 

Svensk tel: 08-559 26 178.   info@bokanerja.se

Anmälan snarast då det är först till kvarn…



9(12)

Bornholm 7 - 11 juni 2018 
Resa med Rospiggen, Havsörnen, Jernet och Koggen. Hör av dig snarast 
med frågor och/eller anmälan till Kerstin Löfberg, tel 076-247 98 20.

Pris: 6.250 kr per person. Tillägg för 
enkelrum 1.100 kr. I priset ingår resa i 
turistbuss med toalett. Halvpension, 
dvs. frukost och middag.
Båtresa Ystad-Rönne t.o.r. Entréer och 
övriga besök enl. program.
Lokal svensktalande guide vid rund-
turer och besök på många olika sevärd-
heter på Bornholm. Hemfärd genom 

Kivik, Brösarps backar och Ravlunda
kyrka, där Fritiof Nilsson "Piraten" 
ligger begravd, och vidare efter ost-
kusten. 

Resor under planering
Endagsresa till Axmar den 24 april. Program ej klart. 
Resa till Jämtland den 3-6 sept. Program ej klart.
Hemliga resan i mitten av augusti, 2 nätter

Resor

Övrigt angående SPF-Seniorernas resor.
För distriktet har vi förmånliga avtal med VikingLine, Birka Cruises,
Eckerölinjen, Tallink Silja Line och ReseSkaparna. För alla avtal gäller att
du anger SPF Uppsaladistriktet och föreningens namn vid bokningen.

Läs på distriktets hemsida om flera reseutbud och erbjudanden !

Kontakta gärna resekommittén med tips om önskade resmål !  



Verksamhetsplan 2018

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för 
seniorer.

Vår förening har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att:

• informera medlemmarna i frågor som berör dem 
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 
• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i Kommunala 
pensionärsrådet 
• aktivt verka för att ansluta personer som kan erhålla medlemskap 
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan 
generationerna. 

Medlemsträffar under våren
Datum Var Värd Veckodag

mars Östhammar, kvällstid Allan K
17 april Gimo, kl 12.00 Lars-Erik N Tisdag
31 maj Alunda, kl 12.00 Stig Josefsson Torsdag

Årsmöten
Datum Vad Plats

22 febr Årsmöte Rospiggen Östhammar
28 febr Årsmöte Samråd Norduppland Älvkarleby
5 april Årsmöte SPF-distriktet Uppsala

Sektionernas kontaktpersoner:

Alundasektionen: Stig Josefsson, 076-860 37 63, 0174-109 14.

Östhammarsektionen:  Allan Kruukka, 070-428 84 35.

Gimosektionen: Lars-Erik Näsström, 070-437 76 08, 0173-419 76.
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Aktivitetsprogram våren 2018
(om allt kan fortsätta som under hösten)

"Antikrundan", stavgång
Kl 9 på måndagar, Alunda, samling Landbadet

Glada Måndag
Kl 12.30 på måndagar. Udda veckor i Östhammar, Vuxenskolan
Kontaktperson: Laila Johansson, 0173-160 44

Seniorgymnastiken
Kl 10 på tisdagar i Alunda, Allianslokalen
Kontaktperson: Solbritt Gustafsson, Alunda, 0174-104 44

Qigong
Kl 11 på tisdagar i Alunda, Allianslokalen
Kontaktperson: Monika Hedén, Alunda, 0708-34 68 24

Öppet Hus
Kl 13 på tisdagar i Alunda, Allianslokalen

Bridge i Alunda/Österbybruk
Kl 10 på onsdagar  
Udda veckor i Alunda, Allianslokalen
Jämna veckor i Österbybruk, Fritidsgården
Kontaktperson: Östen Mårtensson, Alunda, 070-368 60 20

Bridge i Östhammar
Kl 11-14 på onsdagar i Solgården

Boule
Kl 10 på onsdagar (vintertid) i Personhallen, Öregrund.
Kontaktpersoner: Havsörnen: Göran Myrberg
Östhammar: Ingalill Persson, 0173-214 82, 070-571 39 24
Alunda: Stig Josefsson, 0174-109 14, 076-860 37 63

Hälsans Stig
Kl 10 samling på Sjötorget, sista fredagen i månaden
gemensam promenad i Östhammar.

Fika på Adas Kafé i Östhammar
Kl 11 sista fredagen i månaden

Bad i Gimo
Kl 11-12 lördagar fr.o.m. 20 jan. 2018
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SPF-Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation för seniorer. 

Lokalföreningen Rospiggen 
har 3 sektioner; Östhammar, Gimo och Alunda med aktiviteter som är 
tillgängliga för alla medlemmar. 

Du är alltid välkommen till våra träffar och aktiviteter.

Kontaktuppgifter för styrelsen:
Bertil Alm, ordförande
Mob: 070-922 84 47  Epost: bertil143alm@gmail.com
Lars-Erik Näsström, vice ordförande
Mob: 070-437 76 08  Epost: gimolarserik@hotmail.com

Allan Kruukka, sekreterare
Mob: 070-428 84 35  Epost: allan.kruukka@hotmail.com

Stig Johansson, kassör
Mob: 070-388 82 86  Epost: gitshoj@bahnhof.se

Margareta Annögård
Tel: 0173-610 26  Epost: lm.annogard@gmail.com

Märta Forsberg
Mob: 070-577 86 61  Epost: tallarna@telia.com

Stig Josefsson
Mob: 076-860 37 63  Epost: josef.stig@live.se

Annica Kruukka, webbansvarig
Mob: 070-748 30 75  akruukka@hotmail.com

Välkommen att lämna material eller tips till
Hemsidan: Annica Kruukka eller Rospiggsnytt: Bertil Alm 

www.spfseniorerna.se www.spfseniorerna.se/rospiggen

Vi finns även på Facebook.

SPF Seniorerna Rospiggen

c/o Bertil Alm, Skogsv. 3, 747 31 ALUNDA

Aktuella SPF-resor med förmånliga 

rabatter - www.reseskaparna.se/spf


