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Halstrad stromming i Jamtogarden 2006 -2014 

Denna "tradition" som det kom att bli under den perioden, var naturligtvis beroende 
pa att det var en absolut farsk nyfangad stromming som just natt Norrbottens kustland 
detta ar. For att beskriva varfor och just i Jamton sa tar vi det fran boijan. 

Eftersom Lulea kommun med sina pensionarsorganisationer beslutat att tillsatta en 
namnd som just skulle ta tag i och behandla fragor som berorde pensionarer, men 
aven andra beslut som beror kommunal verksamhet. Fran dessa organisationer utsags 
en namnd som skulle behandla aktuella fragor. Kommunala Pensionarsradet. 

PRO som med storsta medlemsantal hade 3 ordinarie och tre ersattare i detta rad. 
6 moten hoUs varje ar fordelade jamt under aret. Det trdje motet infoll alltid under 
juni manad. 
Ar 2006, som var Folke Bergs sista ar i pensionarsradet, han hade varit med i radet 
sedan 1992, kom han och jag, som var ersattare under den perioden i radet, att ordna 
en strommingslunch for alia deltagare i Rorback och Jamtogarden. Det blev en riktig 
stor framgang och alia var otroligt nqjda. Sjalva radsmotet holls pa efEermiddagen. 

Ar 2007 var inte Folke Berg kvar i KPR. Jag hade daremot kommit in som ledamot i 
K P R fram till ar 2014. Vi blev da tillfragade om vi kunde ater ta pa oss uppdraget att 
ateruppta denna mycket efterfragade motesdag i juni manad med strommingslunch.. 
Jag kollade med mina kompisar i PRO-foreningen, och dom lovade att stalla upp som 
medhjalpare vilket dom alltid gjort nar vi hade nagra tillstalhiingar eller traffar av 
olika slag. 
For att genomfbra dessa dagar som alltid infoll en torsdag i juni manad var j u att den 
nodvandiga ingrediensen stromming kommit till vara trakter i borjan av juni. Dar 
hade vi tur, ofta nastan regelmassigt kom den pa Svenska Flaggans Dag den 6 juni. 
Leverantor av strommingen var Lars Berg eller ibland Lars och Gerd Lindsbro. 
Antalet "gaster" alltsa deltagare fran de inbjudna rorde sig om c:a 30 st. Vi som 
anordnat dagen var j u deltagare fran Jamtons PRO och var ett 10-tal varje gang. 
Vi halstrade upp drygt 20 kg stromming varje gang vilket rackte gott och val till vara 
gaster, men ocksa till en god strommingslunch till oss tillagare. 

Vad var det da for manniskor som deltog i dessa sammankomster. KPR:s ledamoter 
var en "blandning av folk fran Lulea Kommuns pensionarsorganisationer som var 
fran PRO, SPF, SPRF, SPKF, VISION och Finska Foreningen. Dessutom deltagare 
fran namnder i kommunen, t.ex social-, byggnads-, fhtids-namnd och nagon till. 
Sammanlagt brukar det bh c:a 30 deltagare. Vara kommunalrad var aven inbjuden om 
de hade mojlighet. Yvonne Stalnacke var med en gang och Karl Petersen nagra fler 
tillfallen kanske p.g.a. dessa strommingsluncher var en hjodpunkt for honom. 



Dessa luncher bestod saledes av halstrad strommuig, potatis, smor, tuimbrod bade 
hart och mjukt samt dryck. Denna lunch avats alltsa pa formiddagen Sanmiantrade 
holls sedan under eftermiddagen, och efter detta blev det kaffe och tarta innan 
hemresan. 

Manga upplevde detta arrangemang som en rolig och efterlangtad smakupplevelse 
vilket vi gladde oss mycket over. Jag brukade ocksa passa pa att beratta liteom var 
fortraffliga by Och hur vi ordnade sammankomster och fester. Det var ratt manga 
som inte hade den mojligheten att anordna en sadan strommingslunch pa hemmaplan, 
Detta arrangemang blev fortsattnmgsvis ett staende inslag vid KPR:s sammantraden 
i juni manad fram till ar 2014 da nyval till K P R innebar en fbrandring av deltagare 
i K P R och dar jag slutade som ledamot. Nagon fortsattning pa dessa luncher blev 
inte aktuell i den nya styrelsen. 

Vad kostade da dessa arrangemang kan man naturligtvis undra oven Eftersom jag 
som under den periodsen var ordforande for Jtotons PRO-ft)rening, sa blev det sa att 
jag skickade rakning till kommunen for kostnadema av lunchema. Rakningama for 
dessa 9 luncher gick pa c:a 3000 kr/per tillfalle eller sammanlagt 30000 kr. 
Jag tycker att det ar och var en mycket billig penning for den trivsel, gladje och 
fulla magar den astadkom. Man kan j u jamfora med kostnader for deltagande pa 
Ahnedalsveckan pa Gotland i juni manad som nagra av kommunens "gradda" deltog 
i . Den rakningen gick pa, enhgt uppgift, pa 490.000 kr. Det var sakert roiigt for 
deltagama, men det gav inte sa mycket for varan kommun, 

Eskil Johansson 


