
 
 

 
 

 

Medlemsbrev 1  2013 

Årsmötet är avklarat och ny styrelse utsedd på 5 personer mot tidigare 7. Det har varit  

problem att rekrytera nya styrelsemedlemmar i lämplig ålder. Vår tidigare sekreterare  

Åke Edlundh har ju så tragiskt avlidit och vår trotjänare Kerstin Lindqvist har avsagt sig 

omval.  

78 medlemmar kom och deltog i mötesförhandlingarna samt fikade och åt god smörgås  

samt lyssnade på  sång och gitarrspel av Andreas Eriksson.  

 

Styrelse och funktionärer framgår av baksidan av detta brev. 

 

Om någon som ej var på föreningens årsmöte vill läsa verksamhetsberättelse med kassa- 

rapport och andra handlingar finns de på vår expedition Torget 4. Öppet tisdag och  

torsdag 10:00 – 12:00. Eller titta på vår hemsida  www.spf.se/vikingarnaupplandsbro 

Där finns mycket att läsa och titta på! 

 

Kommande aktiviteter framgår av bifogade plan. Anmäl Er !!!  

Har du önskemål om andra aktiviteter. Tveka inte, framför dem! Som program- 

ansvarig funderar jag alltid på vad programmen skall innehålla för att locka de  

medlemmar som vi endast ser sporadiskt eller aldrig. 
 

Våra fasta aktiviteter är nästan alla i full gång. Tala med våra aktivitetsledare om du vill  

komma igång och hänga med. Bridge, läsecirkel och tisdagsdansen har sina aktiviteter som  

vanligt 

 Bridge tisdag och torsdag Dagcentralen, Kungsängen 

 Läsecirkel varannan måndag i Dagcentralen, Kungsängen 

 Dans varannan tisdag i Hembygdsgården Kungsängen 

För övrigt hälsar våra ledare: 

 Vår Boule-ledare Pasi Tikkanen har en idé om att komma igång med boule 

inomhus i en lokal nära Stinsen i Häggvik. Kostar 100 kr för en bana som man kan 

vara 6 spelare på! Kontakta Pasi. 

 Lasse Sundblad räknar med att starta friskvårdspromenaderna igen tisdag den19 

mars kl 10.00. Vi utgår från Dagcentralen i Kungsängen. 

 Qigong blir det utomhus den 8 resp 16 maj kl 9.00 vid Gröna Udden. Välkomna att 

prova på utan kostnad. 

Med detta cirkulär kommer en enkät som vi vill att varje medlem svarar på. 

 

 

Välkomna till våra aktiviteter  Tänkvärt: Man tränar inte för att bli ung utan för att bli gammal. 

Styrelsen gm Jan-Erik (Lillo) 


