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Hej senior!
God fortsättning på det nya året!

Nu har vi lagt år 2016 bakom oss och vad som hände då får ni ta del av under års-
mötet.

Tyvärr får ni inte något proffsligt Medlemsblad denna gång utan endast detta ut-
skick. Vi har inte fått någon frivillig som tar på sig att hjälpa till med layouten och
vår redaktör Marianne Sterner är bara behjälplig till årsmötet.

Jag vädjar än en gång om hjälp! Jag tror att det bland våra medlemmar finns någon
som har hållit på med att skriva och redigera. Hör av dig!

Vår hemsida SPF Brunnsviken ligger nere och den kommer inte att aktiveras
förrän senare i vår. Men förhoppningsvis så ska den kunna ge er information om
vad som är på gång.

Alla har ju inte dator med internetuppkoppling så därför är foldern viktig.
I den gröna foldern får ni ta del av vårens programverksamhet. 
Det är variation på föreläsare, så jag hoppas att våra månadsmöten blir välbesökta.

Studiebesöken blir endast tre beroende på påsken . Vårlunchen i Brunnsvikens träd-
gårdskafé blir säkert trevlig för miljön är så vacker. Kaféet ligger på gångavstånd, så
om vädret tillåter blir det en fin promenad.

Historiecirkeln gör ett uppehåll men förhoppningsvis startar den i höst igen.
Världspolitikens dagsfrågor, vinprovningen och musikcirkeln måste byta lokal

två gånger under våren p.g.a. stambyte i huset Mårdstigen 16.
Bra att vi har fått igång bridgen. Många har önskat att spela bridge. Vi har ingen

egen lokal så alternativet att få använda PRO.s lokal är bra.
Spara den gröna foldern och läs! 
Vi ses

Gun Bergman ordf.

Januari

17 Bridge i PRO-lokalen
19 Franska
24 Bridge
25 Klassisk musik
26 Månadsmöte på Berga
29 Söndagsmiddag på Småstad
31 Bridge

Februari

2 Franska
6 Månadslunch på Taste

Vinprovning
7 Bridge
13 Världspolitikens dagsfrågor
14 Studiebesök Stockholms stadsarkiv

Bridge
16 Franska
21 Bridge
22 Klassisk musik
23 ÅRSMÖTE I IF-HUSET
26 Söndagsmiddag på Småstad
28 Bridge

Mars

2 Franska
6 Månadslunch på Taste
7 Bridge
15 Vandring i Ulriksdals slottspark
16 Franska
21 Bridge
26 Söndagsmiddag på Småstad
28 Bridge
29 Klassisk musik
30 Franska

Månadsmöte på Berga

April

3 Världspolitikens dagsfrågor
Månadslunch på Taste
Vinprovning

4 Bridge
11 Bridge
13 Franska
18 Bridge
25 Bridge
27 Franska

Månadsmöte på Berga

På gång

Ny lunch-restaurang
De traditionella månadsluncherna för SPF Brunnsvikens medlemmar sker under
våren på en ny restaurang. Vi träffas nu första måndagen i månaden på Taste på
 Telegrafgatan 6 B i Frösunda som dagligen serverar en riklig och varierad buffé.
Datum: 6 februari, 6 mars, 3 april och 8 maj. Tid: 13 00.
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Föreningens postadress:

SPFseniorerna Brunnsviken
c/o Ulla-Britt Westin
Barks väg 12  17073 Solna
08-85 69 18 • ubwestin@gmail.com

Ansvarig redaktör

Marianne Sterner
070-547 54 77  • sterner@live.se

Den brukar kallas ”Sveriges blåa band”,
vattenleden som sträcker sig tvärs över
landet från Mem vid Östersjökusten till
Sjötorp vid Vättern. Göta Kanal är Sve-
riges hittills största byggnadsprojekt:
87,3 kilometer grävd och sprängd kanal
som förbinder ett antal sjöar till en över
19 mil lång led. 

Initiativtagare till Göta Kanal var
Baltzar von Platen som år 1810 fick
kung Gustav IV Adolfs tillstånd att
börja projekteringen. Syftet med kana -
len var att kunna transportera gods
mellan Östersjön och Kattegatt utan att
behöva betala tull till danskarna i
Öresund. 

58 000 indelta soldater från 16 rege-
menten kallades in för att gräva kanalen
med plåtskodda träspadar. Även en del
desertörer från ryska armén deltog.
Efter sju miljoner dagsverken á 12
timmar var Göta Kanal färdig med 58
slussar som gjorde det möjligt för far-
tygen att färdas över 91 meter i nivå-
skillnad. Invigningen skedde 26 sep-
tember 1832. 

Under ett par dagar i juni kan SPF
Brunnsvikens medlemmar färdas på
Sveriges blåa band tillsammans med
vänner från Solrosen. Från Solna
Centrum går buss till Mariestad och
hotell Rattugglan. På kvällen avgår M/S
Bellevue för en kryssning från Marie -
stad till Sjötorp, genom tre slussar. 

Andra dagen väntar en fem timmars
båtfärd från Sjötorp till Töreboda. 16
slussar passeras. I Töreboda väntar
bussen till Solna.
•Priset för resan är 2 450 kr, inklusive
mat och guide. 
Anmälan sker senast 16 maj till 
Solrosens kansli som är öppet tisdagar
och torsdagar mellan klockan 10 och 12.
Tel 08-83 74 63.

Stadstur i Solna 
6 april
Som avslutning på en studiecirkel om
Solna (som hålls 2/3, 16/3 och 23/3)
görs en stadsrundtur med buss till både
gamla och nya områden. Kursledaren
Anne Utter är ciceron. Studiecirkeln är
öppen även för SPF Brunnsvikens med-
lemmar, i mån av plats. 
•Bussturen kostar 200 kr och Solrosens
kansli tar emot anmälningar på 
tel 08-83 74 63.

Dalsland 
28 augusti – 1 september
Akvedukten i Håverud, Halmens Hus i
Bengtsfors, slussarna i Trollhättan och
en båttur till Sydkoster är höjdpunkter
på en bussresa till Dalsland som sker
tillsammans med Solrosen. 
•Priset är 5 675 kr och anmälan sker till
Solrosen, tel 08-83 74 63.

Venedig med mera 
11 – 18 september
Många av Norditaliens finaste sevärd-
heter och vackraste platser ingår i resan
som en grupp seniorföreningar i Bergs-
hamra ska göra tillsammans. Venedig,
Under veckan hinner man med att
besöka Venedig, Verona och Milano och
även göra en båttur på Gardasjön. 
•Ina Churchill tar emot intresse -
anmälan på tel 070-511 49 49 senast 28
februari.

Foto: Stefan Nordkvist

Göta Kanal 12-13 juni 
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SPF1.2017_Layout 1  2017-01-14  18.54  Sida 2


