
 

          

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Hemsida Plusgiro 

Albatrossvägen 78, nb Albatrossvägen 76, nb 0730 22 18 57 Spf.vendelso-brandbergen@telia.com 440 80 28 - 1 

136 66 Vendelsö 136 66 Vendelsö  www.spfvendelso-brandbergen.org  

 

 

Månadsmöte 8 maj 2018 
 
Äntligen vårväder och med sommartemperatur! Nästan synd att gå inomhus 
när solen strålar från klarblå himmel. 
Ordförande Birgitta Brynnel hälsade alla hjärtligt välkomna till månadsmötet 
och började med att läsa en vårdikt. Sedan lämnade hon ordet till Kristina 
Löttiger som presenterade dagens underhållare, Lage Larsson författare och 
meteorolog. 
 Lage Larsson trollband oss i över en timme med sin fantastiska kunskap om 
årstider, klimat och Bondepraktikan, skrämmande men intressant. 
 
Efter underhållningen vankades kaffe med goda smörgåsar och en liten 
kaka. 
 
Så var det dags för information. 
Först ut var Birgitta som vädjade om hjälp med storstädning av lokalen 26 
maj.  

 Hon berättade också om vårt öppet hus i lokalen söndagen 13 maj. 
Medlemmarna i föreningens målarcirkel skänker var sin tavla som 
lottas ut. Behållningen av lotteriet går till Världens Barn. 

 Mingel med alkoholfri bubbel och tilltugg. 

 Vernissage 
 
Papper har kommit från förbundet angående möjlighet att jobba som 
rösträknare vid valet i september. 
 
Marianne Backlund har varit på informationsträff angående den nya lagen 
LUS som lagstiftar om samarbetet mellan kommuner, landsting och 
vårdcentraler när en patient är utskrivningsklar från sjukhuset. Hon berättade 
om att den sjuke ska ha en kontaktperson som företrädesvis kommer att 
vara en undersköterska på vårdcentralen. Inom 24 timmar ska patienten veta 
vem som är kontaktperson. Lagen trädde egentligen i kraft vid årsskiftet men 
för Stockholms läns landsting gäller den från 7 juni 2018.  
 
Eivor Dissing-Wester informerade om kommande festligheter: 

 Vårlunchen är fullbokad. Buss avgår från Brandbergens Centrum 
09.00 

 Skåneresan 13 – 16 juni, ifyll hälsokort som tas med på resan! 

 Jubileumsfesten 18 maj, 135 personer är anmälda. Festen börjar kl 
17.00. 

 Sommarresan blir 11 juli. Deltagarna kommer att bli uppringda. 

 Grillafton 1 juni kl 17.00. Ta med det som ska grillas och glatt humör. 

 Nationaldagsfirandet bli som vanligt i Evabergsparken 6 juni kl 13 till 
15. 

 
Gunnar Hellström informerade att kulturpromenaderna pågår varje måndag 
och uppmanade alla att titta i tidningen. 
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Kerstin Eltvik informerade om kommande resor: 

 Sandhamn 8 juni, alla som inte betalat uppmanas att betala in 
omgående. 

 Kryssning med Rosella 3 oktober med Herman Lindqvist. 

 9 – 10 november, Teaterresa till Brevens Bruk. Intresseanmälan till 
Kerstin. 

 Hurtigrutten 2019 är bokad. Samarbete med Handenseniorerna. 
 
Bosse Larsson informerade om resa till Nerja 17 – 26 september 2019. Han 
tar emot intresseanmälan. 
 
Birgitta informerade om Seminarieresan 25 september 2018. Temat för 
resan är ”Livskvalitet och glädja i vardagslivet”, kostnad 200:- för funktionärer 
och 300:- för övriga medlemmar. Anmälan görs till Kerstin Eltvik. 
 
Berit Larsson informerade om att det är en tisdagsföreläsning kvar. 15 maj 
berättar Sven-Erik Thim om föreningens historia. 
 
Berit Selleryd informerade att de som vill följa med på kulturpromenaden 14 
maj till Magelungen möts på Brandbergens nedre parkering kl 10.00 för 
samåkning. 
 
Birgitta meddelade att rulltårtsbakarna kan lämna bakverken på lördag 12 
maj eller söndag 13 maj mellan 10 och 12. 
 
Birgitta tackade alla som kommit och önskade alla en härlig sommar. 
 
Efter informationen blev det dragning i lotteriet och sedan var det dags för 
alla att gå ut i det underbara vädret. 
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson  


