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Hej Senior! 

Denna sommar har vi verkligen fått 

mycket sol och värme. 

Det har pustats och svetten har runnit. 

Nu ser vi framåt och möter hösten. 

Hur den blir vet man aldrig. 

Men ett vet vi och det är att vi sätter 

igång och träffas igen. 

Tillsammans med denna tidning får 

du foldern. Den innehåller allt som 

ska ske under hösten. Jag har min 

folder inlagd i almanackan så den är 

lätt tillgänglig. Det är lätt att glömma 

något intressant månadsmöte eller 

studiebesök. 

Den 12 juli var jag ansvarig för en 

promenad i Bergshamras 

bostadsområden. Vi var 10 personer, 

som deltog. Jag har bott här i 30 år 

men jag kände inte till bebyggelsen 

mer än att jag har passerat eller gått 

igenom den. Med datorns hjälp kan 

man få fram fakta.   

Vid föreningens årsmöte 2018-02-22 

läste Bengt Lille upp bifogad 

skrivelse och överlämnade den till 

styrelsen (Bilaga 1). Styrelsen styrkte 

inlagan och sände den vidare till 

SPF:s förbund. Bengt Lille har fått 

kopia på svaret från förbundet.  

Vi har en vinprovnings cirkel med 15 

deltagare. Vi träffas 1 gång i 

månaden. Nu försöker vi ordna en 

vinprovning för max 30 pers den 20 

september. Roland Bjurling har åtagit 

sig uppgiften att hålla i provningen. 

Du behöver inte ha några 

förkunskaper. Det enda som behövs 

är 4 vinglas och nyfikenhet. 

Vi ses i Sjöstugan den 30 augusti kl 

15. 

Gun Bergman  ordf.



Till Styrelsen. (Bilaga 1) 

SPF Brunnsvikens Årsmöte 2018 

Den ekonomiska utvecklingen har 

inte gynnat vår lokalförening då  

Medlemsavgiften höjs till 300:- nästa 

år,  distriktsstyrelsen tillsammans 

med  riksförbundet, planerar att ta ut 

2/3 av vår medlemsavgift.     

Det innebär att vi i Brunnsviken får 

behålla 100:- till vår egen verksamhet 

som bedrivs helt ideellt. 

Riksförbundet spenderar mycket 

pengar på kongresser och möten 

senast, i Gävle maj 2017.  Ett 

namnbyte har också genomförts. 

Vilken nytta har SPF:s medlemmar 

av det? Vi vet att riksförbundet 

försöker påverka regering och riksdag 

om pensioner och övriga 

levnadsvillkor för pensionärer. 

Tyvärr är Ert resultat väldigt dåligt.  

Några pensionärer har fått sänkt 

pension detta år.  

SPF Brunnsviken har 385 medl. 

varav Ca. 27 personer är aktiva i vår 

verksamhet. Över 300 medl. är 

passiva stödmedlemmar som lätt kan 

skrämmas bort av riksförbundets- och 

distriktsstyrelsens 

överdimensionerade avgifter. 

Kan det verkligen vara nödvändigt 

med en personalstyrka på 16 pers 

vid kansliet? Hur många som sitter på 

distriktet vet jag inte?  

Vi hoppas att allt strul med SPF:s 

datasystem nu är ett tråkigt minne.   

År 2011 sände revisorerna Lennart 

Blomquist  och Bengt Lille  en 

protestskrivelse till SPF:s riksförbund 

om att deras uttag är för höga jämfört 

med vår egen verksamhet som 

bedrivs helt ideellt.  

Jag anser att SPF:s 

Mailutskicksystem är en bra idé.  

Tyvärr såg jag ett privat inlägg den 

29 dec. 2017. CRM:0321337. 

Med privata politiska motiv. Ämne: 

Söka bostad åt Ensamkommande 

”barn” Edvin från Albanien.  

Jag hoppas att styrelsen inte låter 

SPF:s Mailutskick bli en ”trollfabrik” 

för olika extrema åsikter, nu då det är 

valår.    

Tidningen Senioren är mycket bra, 

den ger oss god information.   

F.d. revisor Bengt Lille 

Jag vill tacka Er för de tio år jag haft 

Ert förtroende att vara revisor i SPF 

Brunnsviken.    

Tack! 

 

  



Golfintresse?    

Hej alla i föreningen som spelar golf. Vi var tre som träffades i maj vid golfbanan i 

Ulriksdal. Därefter gjorde jag en telefon/mail-lista över de som vill ha fler/nya spelkompisar. 

Meningen är sedan att den som vill spela söker en medspelare och att ni bestämmer bana och 

tid. Tyvärr har det nog inte varit så många träffar i det varma sommarvädret, men nu hoppas 

vi på mer normalt väder och då förväntar jag mig att vi hörs av. Vi vill gärna vara fler! 

Om du vill vara med på telefon/mail-lista så kontakta mig Ingegärd Löf på telefon: 

 070 55 88 058 eller mail: ingegerd.lof@gmail.com    

 

Boulespelet startar den 22 augusti kl 10 som tidigare vid ”Kulan” Bergshamra C, 

tag gärna med egna klot. Alla är hjärtligt välkomna! 

Lite längre promenader!  

Gun Alm Stenflo vill gärna ha promenadsällskap. Kontakta henne på telefon 070 045 5750  

mail: gun.alm.stenflo@telia.com  
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PÅ GÅNG 

AUGUSTI      

 

22 boulen startar kl 10 vid ”Kulan” 

26 söndagsmiddag kl 18 Småstad 

29  klassisk musik kl 13 Mårdstigen 16 

30  månadsmöte kl 15    Sjöstugan   

 

SEPTEMBER 

 

  3  vinprovning kl 17 Mårdstigen 16 

  4  bridge kl 14 PRO:s lokal (därefter varje 

      tisdag) 

10  världspolitiken kl 10 Mårdstigen 16 

13  franska kl 10 Mårdstigen 16  

      (första mötet av 7 ) 

13  studiebesök kl 14 Olle Olsson  

20  Rolands  vinprovning kl 18  

      Carl Malmstensv 12 

26  klassisk musik kl 13 Mårdstigen 16 

27  månadsmöte kl 15 Berga 

30  söndagsmiddag kl 18 Småstad 

 

OKTOBER 

 

 1  vinprovning kl 17 Mårdstigen 16 

 4  studiebesök Obs kl 12 Herta Hillfon 

     museet 

 8  världspolitiken kl 10 Mårdstigen 16 

25  månadsmöte kl 15 Berga 

28  söndagsmiddag kl 18 Småstad 

31  klassisk musik kl 13 Mårdstigen 16 

 

NOVEMBER 

 

  5  vinprovning kl 17 Mårdstigen 16 

12  världspolitiken kl 10 Mårdstigen 16 

15  studiebesök kl 13.30 Solna tingsrätt  

25  söndagsmiddag kl 18 Småstad 

28  klassisk musik kl 13 Mårdstigen 16 

29  månadsmöte kl 15 Berga 

 

 

 

 

 

DECEMBER 

 

  3 vinprovning kl 17 Mårdstigen 16 

10  världspolitiken kl 10 Mårdstigen 16  

13  månadsmöte kl 15 Berga 
 

JANUARI 2019 

 

31 månadsmöte kl 15 Berga    

 

För ytterligare information läs bifogad 

folder. 

 

              

Roland Bjurling ordnar en 

vinprovning för våra medlemmar 

torsdagen den 20 september. 

Du behöver inte ha några förkunskaper. Ta 

med 4 vinglas. 

Max 30 personer min 15 personer 

Vi ses på Carl Malmstensväg 12 i Fröets 

lokal. Kl 18. 

Du anmäler dig till Gun Bergman  

08-853680 mobil: 0707763462  

gun.bergman@ownit.nu  

senast den 13 sept. 

Du betalar 100 kr till plusgiro 4638053-1 

Det är kostnad för 4 olika viner, tilltugg 

och lokalhyra. 
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