
Både plus och minus 2017

Om vi blickar tillbaka på 2017 finns det både glädjeämnen och även lite smolk i 
glädjebägaren . 

På plussidan noteras att vi främst tack vare ett värdefullt samarbete med några 
andra föreningar har vi kunnat erbjuda flera bra aktiviteter för våra 
medlemmar. 

Tyvärr är läget dock sådant att enskilda mindre föreningar som vi inte på egen 
hand mäktar med att genomföra större aktiviteter. Samarbete har blivit ett måste
och det är i sig inte något negativt. Vi knyter värdefulla kontakter med andra 
organisationer och deras medlemmaar. Kanske kan det också synas framöver 
både i utbudet av aktiviteter och i medlemsstatistiken.

En hel del verksamhet under 2017 förtjänar att speciellt lyftas fram. 

Flest deltagare lockade ett spännande besök i Sundsvall för intressant 
information om striderna och slagfälten vid ryssarnas anfall mot området i maj 
1721.

 Drygt 6000 kosacker ställdes mot mycket underlägsna, men synnerligen tappra 
svenska försvarare under ledning av den stridserfarne majoren Johan Henrik 
Fieandt. Givetvis en helt omöjlig uppgift och de flesta försvararna stupade 
tyvärr.

Kunnig och engagerad guide vid besöket var kapten Urban Fröberg. 

Arrangemanget genomfördes liksom vid flertalet andra aktiviteter tillsammans 
med Flottans män, Reumatikerna , Lottorna och KA 5 Kamratförening. 

Landets vackraste ö

En annan lyckad aktivitet var besöket på Trysunda den 10 juli. Deltagarna fick 
uppleva den vackra miljön och bekanta sig närmare med det genuina fiskeläget 
med anor från 1500- talet. Trysunda har utsetts till Sveriges vackraste och 
naturen är enastående vacker.

Vi har även deltagit i bland annat grillningar med tipspromenader på Sälsten 
och i Rö. Arrangemangen genomfördes i samarbete med Reumatikerna.

 Hur vårt hushållsavfall förvandlas till fordonsgas  fick vi veta mer om vid ett 
studiebesök vid Hemabs deponi Älandsbroden den 4 maj. Även här kunde 
arrangemanget genomföras tack vare samarbetet med, Reumatikerna  och KA 5 
kamratförening. 



Deltagandet från vår förening i de olika arrangemangen blev dock tyvärr ofta   
lågt. Det kan ha att göra med att inbjudan inte nått ut till alla medlemmar 
alternativt att det är andra typer av verksamhet som efterfrågas.

Norrbyskär till sommaren?

En resa till Norrbyskär eller Högbonden/ Barsta planeras under sommaren. 
Kom gärna med förslag till aktiviteter. Närmast i tiden ligger ett studiebesök vid
Saltviksanstalten. 

Grillning och tipspromenad har blivit en fin tradition i vår förening. Hösten 
2017 grillade vi i anslutning till Rö Folkets hus. Lennart Lahti hade knåpat ihop
frågor till en rolig tipspromenad och svarade också med den äran för upplägget 
av denna aktivitet.

Räkna med grillning även under 2018, men då kanske vi hittar tillbaka till 
Klubbsjön. Det kan vara roligt att växla mellan platserna och Klubbsjön är ett 
bra alternativ.

Uno Gradin

Ordförande 


