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Hej Senior! 

Jag önskar 21 nya medlemmar 

hjärtligt välkomna till 

föreningen! 

För 4.e året har jag, som 

representant för SPF 

Brunnsviken ordnat 

sommarpromenad i juli i 

Äldreforums regi. Alla 

pensionärer i Solna har varit 

välkomna. Denna gång hade 

jag planerat en promenad till 

och i Ulriksdalsparken. Jag 

hade lånat böcker och läst på 

och provgått den slinga, som 

jag hade tänkt gå. Vi var 2 

personer med mig, som gick 

den guidade turen!! Tidigare 

har jag gått i Stocksundstorp. I 

folder finns den promenaden 

med, som studiebesök i 

september. Jag har bott i 

området i 20 år, så jag kan 

berätta om olika händelser 

och om personer, som har 

bott där. Jag hoppas att vi blir 

fler än 2 personer. 

 Vill du uppleva litet nostalgi 

så följ med till Mopedum i 

Nynäshamn. Det är inte bara 

mopeder, som visas. När jag 

var ung älskade jag radiokaka 

och nu får jag uppleva den 

igen. Läs mer om hur man 

kommer till Nynäshamn i 

höstens folder. 

Förbundet har haft kongress 

och Eva Eriksson fick 

förtroende att bli ordförande. 

Det är valår nästa år så det 

gäller för Förbundet att agera 

för våra pensionärer. 

Var 4.e väljare kommer att 

vara 65 år eller äldre. Sedan 

senaste valet har antalet 

pensionärer som lever under 

gränsen för risk för fattigdom 

ökat dramatiskt. Så många 

som 355000 pensionärer lever 

nu under EU:s nivå för risk för 

fattigdom. 

Andra stora frågor är en 

nationell debatt om valfrihet 

inom sjukvården och 

äldreomsorgen. 

Många mår idag psykiskt dåligt 

och är ensamma . Vår uppgift 

är att försöka ordna program 

och skapa nya mötesplatser. 

Därför har vi lagt första 

månadsmötet och en PUB- 

afton på Sockerbiten i Ritorp 

OBS!!!!  HÖSTSTART 

Den 24 augusti träffas vi på 

Sockerbiten. 

Man kan åka buss 509 till hpl 

Ulriksdals IP. 

Vi ses!   

Gun Bergman ordf. 
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PÅ GÅNG 

AUGUSTI 
 
24  månadsmöte kl 15           
Sockerbitens Café Ritorp 
30  boule kl 10 
30  klassisk musik kl 13 
Mårdstigen 16 
 
SEPTEMBER 
 
4  vinprovning kl 17 
Mårdstigen 16 
5  bridge kl 14 PRO:s lokal 
6  boule kl 10 
7  promenad Stocksundstorp 
kl 13.45 ICA 
13  boule  kl 10 
18 världspolitiken kl 10 
Mårdstigen 16 
20  boule  kl 10 
21  franska Mårdstigen 16 
24  söndagsmiddag kl 18 
Småstad 
27  boule kl 10 
27  klassisk musik kl 13 
Mårdstigen 16 
28  månadsmöte kl 15 Berga 
 
OKTOBER 
 
2  vinprovning kl 17 
Mårdstigen 16 
5  PUB-afton kl 17 Sockerbiten 
11  Nostalgimuseum i 
Nynäshamn 
16  världspolitiken kl 10 
Mårdstigen 16 
25  klassisk musik kl 13 
Mårdstigen 16 
26  månadsmöte kl 15 Berga 
29  söndagsmiddag kl 18 
Småstad 
 
NOVEMBER 
 
6  vinprovning kl 17 
Mårdstigen 16 
14  Riddarhuset 

20  världspolitiken kl 10 
Mårdstigen 16 
26  söndagsmiddag kl 18 
Småstad 
29  klassisk musik kl 13 
Mårdstigen 16 
30  månadsmöte kl 15 Berga 
 
DECEMBER 
 
4  vinprovning kl 17 
Mårdstigen 16 
14  månadsmöte kl 15 Berga 
18  världspolitiken kl 10 
Mårdstigen 16  
 

PUB-afton  den 5 oktober 

kl 17 på Sockerbiten, 

Regementsgatan 23A Ritorp 

Vi minglar, dricker öl eller vin 

till självkostnadspris. 

Musikunderhållning av Anders 

Elmblad . 

Anmälan till Gun Bergman 

senast 29 sept. 

Tel 08-853680 eller 

gun.bergman@ownit.nu  

Julmusik 

Vid månadsmötet den 14 dec       

kl 15.00 på Berga får vi besök 

av Bergshamras kyrkas 

barnkör som sjunger lucia- och 

julsånger 

 

 

 

 

 

 

Resor 

Förslag till kommande resor 

2018 

Algarvekusten 

MKbuss/Egetrafiken har en 

resa nästa år till Algarvekusten 

som låter lockande. 2015 och 

2016 reste vi med MKbuss  till 

Moseldalen och Kroatien och 

vi har god erfarenhet av dem 

såsom arrangörer. 

Vi planerar att resa någon 

gång i september/oktober -18 

(lite beroende på när vi kan få 

bra pris på flygbiljetterna)  

MKbuss premiärresa till 

Algarve kostar 8995kr, 8 dagar 

och avgår den 14 okt. 2017.  

Vi hoppas på ett liknande pris 

nästa år och vi får en egen 

resa om vi blir tillräckligt 

många. 

 

Villa Akleja – Ett tidlöst 

konstnärshem 

I maj 2018 planerar vi att 

besöka Konstexperten Claes 

M o s e r  s o m  f ö r v ä r v a t 

k o n s t n ä r e n  J . A . G .  

Ackes hem i Vaxholm och som 

under 1½ timme berättar om 

livet i Villa Akleja hos Acke och 

Eja men vi får också möta 

deras vänner Anders Zorn, Carl 

Larsson, Bruno Liljefors, 

Gustaf Fröding och Verner von 

Heidenstam. 

20-45 personer.  Föredrag inkl. 

ett glas vin samt toast: 

300kr/person. (2017 års pris) 

Mer information kommer 

senast i början av nästa år. 

 

Ina Churchill 
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