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Hej senior! 

Nu har den nya styrelsen 

börjat sitt arbetsår. Vi är nu 

bara 8 i styrelsen. Ulla-Britt 

Westin och Marianne Sterner 

har inte förnyat sitt mandat. 

Jag tror att de flesta av er har 

haft kontakt med Ulla-Britt då 

hon har varit 

medlemssekreterare. 

Marianne har varit redaktör 

för medlemsbladet. Clas 

Spång, som är ny 

styrelsemedlem tar över 

Mariannes syssla. Han är också 

vår webbmaster och har hand 

om vår hemsida. 

Jag passar på att tacka 

programgruppen: Karin Borg, 

Anna Bonta Anger och Ulla-

Britt de Marchi för deras 

insats . De har ordnat bra 

föreläsare på månadsmötena 

och trevliga studiebesök. Det 

är inte lätt att få tag på bra 

underhållare till ett rimligt 

pris.  

I den nya programgruppen 

ingår Sonja Karlsson, Anne 

Marie Håkansson, Margareta 

Klippström samt 

undertecknad. 

Vi i styrelsen vill utöka 

kontaktytorna. Solnas 

omvårdnasförvaltning 

erbjuder oss att få låna 

lokalerna på Sockerbiten i 

Ritorp. Jag ser många 

möjligheter att använda 

lokalerna. Här finns ett stort 

rum med tillgång till kök. Det 

är något, som vi har önskat 

eftersom Mårdstigen 16  har 

sina begränsningar. Det finns 

även en fin uteplats  där man 

kan spela boule eller bara 

njuta med en kopp kaffe. 

 För att vi ska få tillgång till 

lokalen så vill ansvariga att vi 

gör en gentjänst genom att stå 

i cafeterian mellan kl10 och 14 

någon dag i veckan. 

Vi söker därför medlemmar 

som kan tänka sig att hjälpa 

till. Blir det flera,som anmäler 

sig så blir det inte så 

betungande. Jag tror att det 

finns medlemmar i Frösunda 

och Ritorp, som skulle kunna 

hjälpa till. Även 

Bergshamrabor är välkomna. 

Hör av er till mig. 

OBS!!!!  HÖSTSTART 

Den 24 augusti träffas vi på 

Sockerbiten. 

(inte Sjöstugan) Man kan åka 

buss 509 eller 540 . 

Gun Bergman ordf. 
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PÅ GÅNG 

APRIL 

25  får jag lov? Dans till levande 

musik 14-16 Sockerbiten 

27  månadsmöte kl 15 

på Berga 

MAJ 

2   invigning av boulebanan kl 13 

på Sockerbiten 

3   boule kl 10 vid ”gamla kulan” 

kontakt Jan K 

070 799 84 66 

8   världspolitiken kl 10 

8   vinprovning kl 17 

9   bussresa i Nacka 

11  vårlunch kl 12.30 

Brunnsvikens Trädgårdscafé 

17 musikcirkel kl 13 

18 månadsmöte kl 15 

på Berga 

23  pub och dans med levande 

musik kl 14-18 på Sockerbiten 

JUNI 

20 midsommarfirande kl 14 på 

Sockerbiten – anmälan senast 

16/6 tel: 08-7461326 eller 

7463130 

AUGUSTI 

24 månadsmöte på Sockerbiten 

 

Mårdstigen 16 

Som ni vet har vi haft och har 

fortfarande bekymmer med vår 

lokal där vi brukar ha 

styrelsemöten och studiecirklar. 

Vi har ju inte kunnat vara där från 

20/2 och till den 7/5. Ni som 

deltar i våra studiecirklar har 

varit fantastiska. Musiken och 

Franskan har varit hemma hos 

varandra, tack för att ni ställer 

upp för varandra. Världspolitiken 

och Vinprovningen har träffats 

samma dag på fm och em och på 

så vis delat på lokalkostnaden. 

Historian som brukar träffas 10 

ggr en gång i vecka har gjort 

uppehåll under våren. 

Vi hoppas att allt är klart i lokalen 

efter den 7 maj, så vi då kan 

fortsätta våra cirklar på 

Mårdstigen 16. 

Till hösten hoppas vi att 

historiecirkeln fortsätter, det 

skulle även var roligt om vi kunde 

få någon mer cirkel, varför inte 

återuppväcka engelska- och 

fotocirklarna, eller…..? Det är upp 

till er medlemmar att komma 

med förslag, så kan vi hjälpas åt 

att ordna det. Om vi inte hittar 

någon ledare inom våra led, så 

kan vi köpa tjänsten via 

Vuxenskolan. Visst kostar det då 

lite mer, men vi slipper åka iväg, 

vi kan vara kvar i Bergshamra.  I 

skrivande stund är Irene Wagman 

som har hand om studiecirklar 

bortrest. Men när detta blad 

kommer till dig, kan du höra av 

dig till henne eller någon i 

styrelsen, våra kontakter finns i 

gröna foldern.  

Ingegärd Löf 

Ulriksdalspromenad 

Onsdagen den 15 mars samlades 

ett gäng SPF:are i Ulriksdals 

Slottspark i strålade sol och med 

vårvindar friska för att gå på 

promenad med Lasse Brundin f d 

museiärare vid Ulriksdals slott 

under temat "Hus och park på 

Kunglig mark ". 

 Lasse berättade om Ulriksdals 

historia från 1600 - talet med 

nedslag på de många kungligheter 

som bebott slottet fram till våra 

dagar. Vi fick veta mera om 

intressanta byggnader som t ex 

Ornässtugan som Karl XV köpte 

från den stora utställningen i Paris 

på 1860-talet,  

Kavaljersbyggnaden som varit 

skola en period, 

Slottsfogdebostaden från 1700 - 

talet där många Slottsfogdar 

huserat genom åren. 

Sedan promenerade vi genom 

slottsgrindarna genom den vackra 

Drottningallen förbi statygruppen 

"De nätdragande morianerna", 

boskeerna från 1700 - talet bort till 

den fantasieggande  

Andromedaklippan där fanns en 

skulpturgrupp med en fjättrad 

jungfru och en drake förr i tiden.  

Vår vandring avslutades efter 1,5 

timme (!) 

vid Carl Milles fantastiska vildsvin 

som Gustav VI Adolf inköpte från 

England där de hamnat hos en 

engelsk lord som gick I konkurs. 

  

Det var några av alla spännande 

inslag vi fick på vår härliga 

kulturpromenad. 

  

Ulla-Britt de Marchi  
 

 


