
          Aktiva Seniorer i Kramfors       

 
Nästa träff 
Nästa träff  blir måndagen den 2 november 2020  kl 12 Rotsidan. Inbjudan kommer på mail och i 
TÅ. 
 
Referat från uteträffen i Väjabadet den 20 oktober 2020 

Den 20 oktober var det dags för Aktiva Seniorer i Kramfors att göra ytterligare en 
utflykt. Den här dagen stod Väjabadet på programmet. Ordf. Bertil Wiklund 
hälsade 47 medlemmar välkomna till ett lite kylslaget Väja. En blek oktobersol 
gjorde oss lite gladare. Varmare blev vi av Birgits uppvärmningsövningar. Därefter 
njöt vi av medhavd fika medan berättarna tog vid. Först ut var Erik Wiklund som 
berättade om Dynäs AB och Sociala fonden och dess stora betydelse för alla 
anställda och pensionerade medarbetare. Birger Söderström berättade om 
industriutvecklingen från Johan Fahléns, från Tjäll i Sollefteå, start med ångsåg i 
Väja 1867 och fram till nuvarande ägare Mondi. En 153 år lång industriepok som 
vi hoppas skall fortsätta att utvecklas till gagn för oss alla i Ådalen. Sedan tog 
Bertil W till orda, född och uppvuxen i Väja under Väjabadets glansdagar. Utöver 
en förnämlig badplats fanns servering, minigolf, tennis, Väjaloppet och VM i elljus, 
en tävling som lockade skidelit från tre världsdelar. Därefter var det läge att röra på 
oss och många var det som promenerade i elljusspåret eller upp till Grössjön där 
fiskeföreningen Öringen har ordnat med grillplats och vindskydd. 
Nästa utflykt blir till Rotsidan den 2 november och då ser vi fram emot sol och vackert väder. 
 
 



 

Referat från utefräffen i Mäja den 28 september 2020 
 
Den 28 september gjorde Aktiva Seniorer en utflykt till Mäja fäbodar, som ligger 
invid Mäjasjön i Ullånger. Ingalill Bergman hälsade ett 60-tal medlemmar 
välkomna, som trots dis och dimma tagit sig dit. Ett särskilt välkommen till Tommy 
Vestin och Sven Olov Andersson. Tommy berättade att hans farfar arrenderat ut 
marken till Hembygdsföreningen och att det aldrig varit en egentlig fäbodvall. 
Första stugan kom 1955 och sedan dess har flera stugor kommit till från olika 
fäbodvallar. En stuga är raststuga för Högakustenleden som löper förbi. Området är 
handikappanpassat med dass och en öppen fädbod med bord, även en stuga med 
kokmöjligheter och vatten finns. Tack vare alla vandrare gör länsstyrelsen vissa 
förbättringar. Sven Olov är stugfogde och den som ser till stugorna och området. 
Där anordnas gudstjänster, midsommarfirande, bröllop, dop och begravningar, 
tidigare även en tredagars spelmansstämma. Sven Olov var noga med att poängtera 
att man inte ställt upp några soptunnor utan menade att skräpet tar man med sig 
hem. Intressant information fick vi av både Tommy och Sven Olov och trots det 
gråtrista vädret blev det en lyckad utflykt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Referat från uteträffen på Svanö den 18 september 2020 

 
Den 18 september var vi närmare 50 glada Aktiva seniorer, som efter ett långt uppehåll, träffades 
på Svanö. Vi samlades vid färjeläget och alla hade med sig egen stol och fika. Ordförande Bertil 
Wiklund hälsade alla hjärtligt välkomna och passade samtidigt på att tacka Hans Gunnarsson för 
alla tips på utflyktsmål under sommaren. 
  Därefter lämnade han över ordet till Malte Norberg, född och uppvuxen på Svanö. Malte 
berättade att runt 2000 personer bodde och verkade på ön under 1950-talet, men idag är det bara 
cirka 70 bofasta kvar. Fabriker och sågverk har jämnats med marken och färjan ersattes med en 
bro1982. Många eldsjälar finns som engagerar sig i de många föreningar som finns, bl.a. Birger 
Normansällskapet, Föreningen Svanöbilder, båtklubb, sportklubb, filmstudio m.m. Malte 
berättade många roliga anekdoter från förr och avslutade med att läsa en dikt av Birger Norman, 
”Renhänren”. Ordf. Bertil tackade Malte för en fängslande och intressant historia om Svanö och 
överräckte en honungsburk. 
    Efter det smakade det gott med vårt medhavda fika i solen. Många var vi som tog en 
rundvandring på Svanö, där det längs vägen finns skyltar med fotografier som visar platsernas 
historia som haft en stor betydelse för Sveriges och Ådalens industriella och därmed ekonomiska 
utveckling. 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från årsmötet den 17 februari 2020 
 

 
 
Ordf. Ralf Lundqvist hälsade 131 medlemmar välkomna till årsmötet den 17 februari. Därefter 
lämnade han över ord och ton till Anders Sundberg på dragspel och basisten Karl Göran 
Hammarberg. Vi fick lyssna till ett antal kända låtar av bl.a. Andrew Walter och Monica 
Zetterlund. Efter rungande applåder och på begäran ”Novelty Accordion” tackade Ralf för 
fantastisk underhållning. 
Därefter gympa med Birgit och sedan kaffe, smörgåsar och gokaka. 
Efter det vidtog årsmötesförhandlingar med Birger Söderström som ordförande och Christina 
Mikaelsson som sekreterare. Vår kassör Yvonne Olsson redogjorde för den ekonomiska 
ställningen och övrigt fanns att ta del av i verksamhetsberättelsen som fanns utlagd på alla bord. 
Allt godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt valberedningens 
förslag. 
Birger avtackade valberedningens Ove Andersson och Stig Sundell, styrelseledamot Bo Fröberg 
samt Ralf Lundqvist som efter 14 år som föreningens ordförande  lämnar över stafettpinnen till 
Bertil Wiklund. 
Ralf tackade Birger Söderström för väl genomförda mötesförhandlingar, önskade nya styrelsen 
lycka till och tackade för fint samarbete under alla år i styrelsen.   
Stort tack till kaffegruppen och alla som kommit till mötet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Referat från månadsträffen den 20 januari 2020 

 
 
Nytt år och första månadsträffen hölls den 20 januari. 124 medlemmar hälsades välkomna av 
ordförande Ralf Lundqvist. 
Parentation hölls över fyra medlemmar som lämnat oss under året. Birger tände ljus, Ralf läste en 
dikt och vi mindes dem under ett tyst minut. 
Därefter lämnade Ralf över ordet till dagens gäst Gittan Linnarsson som berättade och visade 
bilder från sin resa till Yttre Hebriderna. Hon talade om att hon hade fascinerats av dessa öar efter 
att ha läst ett antal kriminalromaner av Peter May, där flera av dem utspelas på Hebriderna. 
Ögruppen ligger utanför Skottlands västkust och tillhör Storbritannien. Öarna indelas i Inre och 
Yttre Hebriderna där Yttre Hebriderna är älskade för sina vilda kuster och fantastiska 
naturskönhet. Varje ö har sin speciella särart där Isle of Lewis, som är den största ön i Ytter 
Hebriderna, är känd för sina raukar och grottor och Isle of Harris är berömd för tweed av högsta 
kvalitet. Majoriteten på öarna talar skotsk gaeliska som modersmål. Landskapet är väldigt kargt, 
inga träd, men torv, ljung, gräs och lite blommor. Storneway är enda staden på ön. Sparsamt med 
vilda djur, däremot finns fler får än människor på öarna. De flesta utanför staden har sina egna får 
och många hus har en remsa land framför eller bakom huset i st. för en trädgård, där fåren går. 
Stränderna ser väldigt olika ut, en del kilometerlånga kritvita sandstränder med turkosblått vatten 
som fått sin färg av krossat snäckskal som ligger på havsbotten och vissa med branta klippor och 
stup. 
Efter en intressant förevisning tackade Ralf Gittan och överlämnade i sedvanlig ordning en burk 
honung. Därefter var det dags för gympa med Birgit och kaffe med goda smörgåsar. Lottdragning 
med glada vinnare och särskilt tack till kaffegruppen. 
Bowling, bok-, sång-, musik- och skrivarcirklar samt stickcafé börjar igen efter uppehållet. 
Avslutningsvis tackade Ralf alla som kommit till mötet. 


