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Månadsmöte 14 mars 2017 
 
Ordförande Birgitta Brynnel hälsade ett hundratal medlemmar hjärtligt 
välkomna och läste sedan en dikt av Moa Martinsson. 
 
Eivor Dissing Wester presenterade dagens underhållare, Anders Sandkvist 
från Hälsingland.  
Anders är en fantastisk historieberättade och underhöll oss i drygt en timme 
med berättelser om hur det var förr i tiden samt visade diabilder från ett 
gammalt Hälsingland. Timmen gick fort under många skratt. 
 
Så var det dags för det efterlängtade kaffet med dopp. 
 
Efter kaffet passade Birgitta Brynnel på att presentera styrelsen så att alla 
kan känna igen oss. Hon hälsade också ett antal nya medlemmar välkomna. 
 
Efter handuppräckning visade det sig att ett stort antal medlemmar inte fått 
det nya medlemskortet i tidningen Senioren. Vi kommer att kunna lämna ut 
medlemskort till de som tar kontakt med föreningen. Birgitta tog också upp 
problemet med att det nya datasystemet, som förbundet sjösatte i december, 
inte fungerar än.  
Under mötet kom ett telefonsamtal från vår IT-ansvarige Per-Erik Mattsson 
som talade om att han prenumererat på det gamla mail-systemet i tre 
månader så att vi kan skicka ut mass-mail. Vår hemsida fungerar bra om 
man går in under vår egen webbadress: www.spfvendelso-brandbergen.org . 
 
Dag Svensson, vårt trafiksäkerhetsombud, talade om att kommunens 
Trafiksäkerhetsprogram är ute på remiss. Han tar gärna emot tips om 
trafikfällor. ”Man kan också gå in på kommunens hemsida och felanmäla 
exempelvis släckta gatlampor. 
 
Kristina Löttiger-Carlsson rapporterade från KPR. Sträckningen för 
”Vinkbussen”, buss 981 är under diskussion och ett svar med önskemål om 
nya hållplatser skickas in 15 mars. 
 
Filmvisningen under april och maj ställs in på grund av för få intresserade. 
 
Kerstin Eltvik talade om aktuella resor: Hornborgarsjön i april, Sala 
Silvergruva i maj och Finland i augusti. Detaljerna i Finlandsresan är inte 
riktigt på plats.  
 
Ulrika Ljunglöf talade om Landskapsresan som i år går till Småland 31 maj. 
Priset är strax under 5000:- 
 
Berit Larsson meddelade att nytt datum för det inställda tillfället i cirkeln 
Haninges historia blir den 10 maj. 
Allsången fortsätter, nästa träff 28 mars. 

http://www.spfvendelso-brandbergen.org/
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Levnadsberättelse 28 mars 
Tema för tisdagsföreläsning 16 maj är ”Vägnamn i Haninge”. 
Från Trädgårdsgruppen meddelade Berit att Haninge kommun anordnar 
visning av Eskilsparken 2 april. 
 
Gunilla Eriksson meddelade att hon har några biljetter kvar till Billy Elliot, 
Stadsteatern. 
 
Som avslutning hölls dragning i lotteriet med både dubbelvinnare och 
tredubbelvinnare. Bättre tur nästa gång. 
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


