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Programmet
Rtikkryssningen genomftird med 27 gladapensionåirer niirvarande. Gott o prisvåirt, men det firades en
40-åring vid borden bredvid oss. Dom var högljudda!

Gerd Kjellin har rekognoserat inftir stadsvandringen onsdagen den 20 september. Vi slopar besöket på
Fotografiska och ägnar oss endast åt gamla stan! För bökigt att ta sig till Fotografiska nu nåir dom
bygger ftir fullt ftir nya slussen. Annars allt som planerat. En nyhet vi byter fran tåg till tunnelbana vid
Odenplan i stället for Centralen. Hemfrirden med buss 57 till Södra station (dtir vet jag att det finns en
pub i stationsbyggnaden!).

En viktig nyhet om bussrundturen med Camilla Jansson fredagen den 13 oktober kl 12.30 fran Torget 4
i Kungsängen. Den blfu GRATIS. Vi satsar våra gåvopengar ftir att så många som ffir plats i bussen

skall ftilja med !!! Haka på !

För öwigt Glöm inte anmåila Er till kommande aktiviteter:

. Swingville Seven 25 september

. Kommunhistoria 4 oktober

. Camilla Jansson, bussrundtur 13 oktober

. Allmtint möte 8 november

. Jubilarfesten 13 november

. Julfesten 2 december

Se vidare i programmet som Ni fick med medlemsbrev 2.

Nästa års kulturresa
Vår privata researrangör Johan Ryd ftireslår att vi besöker den Engelska kulturstaden York. Staden

grundades på 200-talet. På 600-talet kristnades staden och blev då tirkebiskopssäte. 866 anfirlls staden

av vikingar, då fick den namnet Jörvik. 954 ätertog anglosaxama staden och sedan kom den att heta

York.

Detta kommer att bli en mycket intressant kulturresa. Vi planerar att starta tisdagen denl5 maj kl 18.30

frånArlanda. Hemma igen 21.50 på fredagen. Alltså 3 nätter på hotell. Beriiknad kostnad inkl. hotell,
transfer och tåg 4.500 kr/person. Tillkommer mat och inträden/utflykter. Detta blir ingen resa som en

resebyrå arrangerar. Alltså iir det en privatresa diir reseftirstikring och avbestiillningsskydd går på din
egen hemftirsiikring.

Intresseanmälan senast den 30 september till Lillo! Då såinder vi ut detaljprogram. Sedan börjar vi
boka!!! Att stå på intresselistan innebtir att man åir intresserad av resan och dess pris.

Hemsidan
På vår hemsida www.spf.se/vikinoarnaupplandsbro-kan du ftilja vår verksamhet. Kontakta vår

webbredaktör Torbjöm Ahlsdn pä070 245 21 42 omdu har synpunkter på frurktion och innehåll.

Vänd!



Nu finns vi på Facebook
Sök t ex på "SPF vikingarna".

Expeditionen
Nu har vi bott in oss i "Kontakten" med ingang mellan Torget 4 och 6. Dfu har vi ett kontorsrum som
vi delar medAnhörigloreningen och där finns en kopieringsapparat, som ni kan nyttja till formanligt
pris. Kvar i dagcentralen Torget 4 har vi vår anslagstavla och brevlåda. Expeditionen tir öppen
torsdagar kl 10-12.

En påminnelse: Nu kan vi pensionärer äta i skolan
Pensioniirsorganisationerna SPF Seniorema, PRO och Kalevala i Upplands-Bro har i det kommunala
pensioniirsradet KPR drivit frågan om pensioniirers möjlighet att fä äta lunch i kommunens
skolmatsalar.

Från och med 15 maj i år gåiller att vi har möjlighet attätalunch i Finnstasalen, Hagnåisskolan
och Ekhammarskolan mellan kl. 11.30 och 12.30 i man av plats. Kommunens kontaktcenter i
Bro och Kungs?ingen siiljer lunchkuponger ä 45 kr. Om du vill utnyttja den h?ir möjligheten ska
du anmiila dig till berörd skolas expedition vid besöket. Erbjudandet gåiller inte lovdagar,
studiedagar och andra dagar då eleverna inte äter på skolorna.

Från Kommunens Hemsida
ÅretsAlztreimerdag blir torsdagen den 2l sept 13.00 - 16.30 i Kommunhuset Kungsåingen.

Med våinlig hälsning
Styrelsen (genom Jan-Erik Ryd Stålhammar 070 723 22 27)

PS Som vanligt skall du anmåila deltagande tillAnn-Mari Pichler 58172 411 eller
annmaripichler@hotmai 1. com

PS2. Jan-Erik (vanligen kallad Lillo) tar gtirna emot synpunkter och ftirslag på programpunkter.
staalhamma@bredband.net


