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Ordförande har ordet 

Det blev inte som 

vi ville 
Det såg ju bra ut. 

Smittan minskade 

kraftigt och vi kunde 

komma igång med ut-

omhusaktiviteter och 

börja dra igång även 

inomhus med hjälp av den stora aulan i Ek-

hammarskolan. Men vi hann bara ha ett upp-

skattat möte med Rolf Fredriksson innan 

smittan åter ökade och vi fick ställa in ar-

rangemangen inklusive inomhusboulen. Nytt 

program under nästa år får vi vänta med till vi 

vet förutsättningarna bättre. Men de pengar 

vi har sparat under året på inställda evene-

mang får vi satsa i programmet 2021 och fylla 

det med guldkant. 

Martin Normark 

Övrigt 

Årsmötet flyttas 

Årsmöte ska normalt sett hållas före februari 

månads utgång. Det är dock viktigt att alla 

bereds medverkan och har möjlighet att 

rösta, något som är svårt att åstadkomma 

med de mötesbegränsningar som finns för 

närvarande. Styrelsen har därför tillsammans 

med revisionen och valberedningen beslutat 

att skjuta på årsmötet till den 19 maj 2021. 

Många andra SPF-föreningar i länet gör det-

samma. 

Kontakta valberedningen med förslag 
och synpunkter 

Valberedningen vill gärna få förslag på perso-

ner till olika poster i föreningen, gärna så ti-

digt som möjligt så att valberedningen har tid 

att ta kontakter. Kontakta valberedningens 

sammankallande Staffan Jogmar om du har 

något förslag: staffan.jogmar@telia.com, 

070-298 10 37. 

Vi söker grenledare till boulen 

Efter många års för-

tjänstfullt ledarskap 

har Pasi Tikkanen be-

slutat sig för att dra 

sig tillbaka. Vi söker därför en efterträdare 

som grenledare i den mycket populära bou-

len. Eller varför inte som i bridgen, att ni är 

två som delar på ansvaret för boule-aktivite-

ten. Att vara grenledare innebär att man läg-

ger upp ett aktivitetsprogram under året och 

bokar lokal. Däremot krävs inte närvaro vid 

varje aktivitetstillfälle då boulespelarna är 

duktiga på att ta hand om sig själva, dela upp 

lag och köra igång. Så du som kan tänka dig 

att själv eller tillsammans med någon annan 

bli bouleledare, ta kontakt med styrelsen el-

ler valberedningen. Eller du kanske har tips 

på någon du anser vara lämplig? 

mailto:staffan.jogmar@telia.com
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Jubilarerna hyllas på annat sätt 

Vi har ju tvingats ställa in 

den välbesökta jubilar-

festen vi brukar ha i slu-

tet av året. Därför kom-

mer vi att se till att våra 77 jubilarer (jämna 

5-årsfyllande) får en liten present inför julen. 

Ge oss din mejladress 

Har du fått det här medlemsbladet per post i 

frankerat kuvert betyder det att vi inte har nå-

gon mejladress registrerad för dig. Om du har 

en mejladress ber vi dig meddela Gerthy Ahlsén 

på telefonnummer 076-776 60 08 eller per mejl 

till gerthy.ahlsen@telia.com så kan du få mer 

löpande och snabbare information. 

Facebook 

I vår Facebookgrupp (nu 62 medlemma)r har 

styrelsen möjlighet att snabbt få ut viktig in-

formation. Du kan också göra egna inlägg 

som berör vår verksamhet. Sök t. ex. på ”spf 

vikingarna” i Facebook. 

Hemsidan 

Detaljerade uppgifter om våra aktiviteter hit-

tar du på vår hemsida  

spf.se/vikingarnaupplandsbro 

För dig som inte vet vad KPR är 

KPR, Kommunala PensionärsRådet träffas re-

gelbundet med representanter från de pens-

ionärsorganisationer som är verksamma i kom-

munen.  

I KPR ingår valda representanter från SPF Seni-

orerna, PRO och finska föreningen Kaleva, kom-

munstyrelsens ordförande, kommundirektör, 

förvaltningschef, samt ordförande i Äldre- och 

omsorgsnämnden. De överlägger, samråder 

och utbyter information om frågor som är an-

gelägna för pensionärer i Upplands-Bro. En vik-

tig uppgift för pensionärsrådet är att se till att 

de frågor som rör pensionärer tas upp och 

synliggörs i de kommunala nämnderna. 

Central uppbörd införs 2021  

Från årsskiftet kommer föreningen att övergå 

till central uppbörd av medlemsavgiften. Du 

kommer att få en faktura på medlemsavgiften 

direkt från förbundet. Fakturan kommer i slutet 

av januari och ska vara betald den 28 februari. 

Medlemsantalet 

Nu är vi 477 medlemmar varav 277 kvinnor 

och 170 män. Antalet vänmedlemmar är 17. 

Vill du engagera dig mer i föreningen? 

Idag sköter styrelsen det mesta av plane-

ringen och genomförandet av våra evene-

mang. 

I många andra SPF-föreningar deltar flera 

medlemmar i föreningens arbete genom att 

ingå i olika arbetsgrupper som har hand om 

kulturevenemang, resor, friskvård, mm.  

Vi ser gärna att fler kan tänka sig att assistera 

oss. Vill du hjälpa till på något sätt ber vi dig 

kontakta någon av oss i styrelsen. 

 

http://spf.se/vikingarnaupplandsbro
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 Kontaktlista 2020 
 Rev. 2020-12-02 

Styrelse 

Ordförande Martin Normark 070-529 49 03 martin.normark@upplands-bro.se 

Vice ordförande Johan Axenholm 070-265 10 38 johan.ax@yahoo.com 

Sekreterare och 

medlemssekreterare Gerthy Ahlsén 076-776 60 08 gerthy.ahlsen@telia.com 

Kassör Lillebil Grass 070-480 49 58 lillebil.grass@gccryom.se 

Ledamot Tina Teljstedt 072-888 23 73 tina.teljstedt84@gmail.com 

Ledamot Gerd Gustafsson 070-731 40 55 gerd.gus@telia.com 

Ledamot Marie-Louise Bernstone 070-576 22 75 Milleberiksson@gmail.com 

 Eriksson 

Revisorer 

Revisor, ordinarie Birgitta Wärn 070-528 37 50 birgitta.warn@live.se 

Revisor, ordinarie Jan-Erik Ryd Stålhammar 070-723 22 27 lillo.staalhammar@gmail.com 

Revisor, suppleant Ann-Mari Pichler 070-867 23 63 annmarip16@gmail.com 

 

Valberedare 

Valberedare, sammank. Staffan Jogmar 070-298 10 37 staffan.jogmar@telia.com 

Valberedare Vakant 

Valberedare Jan-Erik Ryd Stålhammar 070-723 22 27 lillo.staalhammar@gmail.com 

 

KPR 

KPR-ledamot  Renate Bergfeldt 070-486 89 50 renate_ber@hotmail.com 

KPR-ersättare Vakant 

 

Funktionärer 

Programkommitté Styrelsen   

Webbredaktör Torbjörn Ahlsén 070-245 27 42 torbjorn.ahlsen@telia.com 

Gratulationsansvarig Gunvor Hansson 070-574 70 63 gunvor.mi.hansson@tele2.se 

Äldreomsorgsombud Vakant 

Bouleledare Vakant  

Bridgeledare 1 Bertil Gustavsson 070-747 36 92 bevege@outlook.com 

Bridgeledare 2 Bertil Bergestig 070-582 89 75 bertilbergestig@gmail.com 

Läsecirkelledare Rita Ångman 073-567 24 85 angmanrita@gmail.com 

Gårdsrådsombud dagc. Gerd Kjellin 070-678 85 15 stiggerd.kjellin@telia.com 

Hörselombud Rita Ångman 073-567 24 85 angmanrita@gmail.com 

Trafiksäkerhetsombud Staffan Jogmar 070-298 10 37 staffan.jogmar@telia.com 
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