
Ordförande har ordet, januari 2018 

Ett nytt år har börjat. Vad kommer att hända under 2018? Det år som gick var 

dramatiskt både nationellt och inte minst utanför våra gränser. Kommer det 

bryta ut några större kriser eller rent av oroligheter, som påverkar oss alla? I 

dessa tider kan det vara tryggt att veta att kamratföreningen har en stödjande 

funktion och som skapar trygghet för oss i vardagen.  

 

 

Vi fortsätter med vår verksamhet med återkommande studiecirklar, tisdagar 

udda veckor på ABF lokalen kl. 0900. Har du vägarna förbi är du välkommen in 

på en fika och se hur vi har det.  

Studiecirkeln som jobbat med att arkivera våra handlingar har fullgjort sitt åta-

gande och kamratföreningens dokument kommer så småningom att finnas på 

Länsarkivet i Härnösand. Vårt elektroniska material är ännu inte arkiverat men 

avsikten är att vi under våren skall komma igång med det arbetet.  

Övriga studiecirklar jobbar vidare som tidigare. Vårens datacirkel kommer att 

handla om hur man skriver artiklar till vår hemsida.  

Våra aktiviteter på Solgården fortsätter under våren med fem träffar. Först ut på 

plan är Rolf Könberg som berättar om Praktiska tips om din mobiltelefon.        

De stora snöhögarna som på fotot till stor del skymmer ICA Kvantums fasad vittnar om att 

årets vinter är snörik. ICA Kvantum ligger på norra delen av det som tidigare var I 21 värn- 

pliktsparkering. Foto 2018-01-18 av S-O Braf.  

 

Foto S-O Braf. 

 



På den sammankomsten och på våra andra träffar på Solgården medverkar också 

vår poet utan basker Lars Hägglund. Vi jobbar även med att sprida ansvaret för 

föreningsarbetet på flera händer och på så sätt stärka verksamheten. Det finns en 

plan för detta som vi hoppas kunna förverkliga under våren. 

 

 

I mars kommer vi att göra ett studiebesök på Sollefteå museum för att lära lite 

mera om bland annat bilddatabasen, museets filmarkiv och referensbibliotek. 

Den träffen kallar vi för Resursen Sollefteå museum. Ett namn som säger vad det 

handlar om. Museet har mycket nyttigt att erbjuda vetgiriga hembygdsforskare. 

En fest är inplanerad till den 26 maj. Vi har valt att kalla den för Vårmönstring, 

efter skytteföreningens klassiska vårtävling som på den tiden då det begav sig 

genomfördes under maj månad.  

Information om allt detta och mer därtill kommer att läggas ut på vår hemsida. 

 

 

 

 

Hans Nauclér 

Vägen till Tjärnmyren är nyplogad och plogkanterna är imponerande. Notera att träden i 

den gamla björkallén ersatts med nya. Foto 2018-01-18 av S-O Braf.  

 


