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Så kom då äntligen den efterlängtade våren. Och inte nog med det – medan snörester fortfarande 
låg kvar på skuggiga ställen, meddelade SMHI att sommaren redan var här. Så tidigt har den inte 
anlänt på över 100 år. Är det trots allt jordens uppvärmning som ställer till det trots den ganska 
kyliga vintern och våren? 

Sedan årsskiftet har vi fått drygt 20 nya medlemmar. Ni är alla hjärtligt välkomna till föreningen 
och vi ser fram emot att få träffa er vid våra aktiviteter.  

 

Medlemsfrågor 

Medlemskort: Kontakta vår medlemssekrete-
rare om du saknar medlemskort för SPF Seni-
orerna för 2018. 

E-postadress: Kom ihåg att meddela ny eller 
ändrad e-postadress till vår medlemssekrete-
rare. 

Tel.: 076 776 60 08 
E-post: gerthy.ahlsen@telia.com 

 

Om vårt arbete inom KPR 

Arbetet inom det Kommunala Pensionärsrå-
det med att få fram ett nytt reglemente för 
rådet fortsätter, men är ännu inte i hamn. 
Vår målsättning är att få in skrivningar i regle-
mentet vilka tydligare anger att syftet med 
hela verksamheten är att öka pensionärsor-
ganisationernas insyn och inflytande i alla frå-
gor som har betydelse för de äldre. Fortsätt-
ning följer vid rådets nästa möte den 30 maj. 

 

Hemsidan 

Detaljerade uppgifter om våra aktiviteter hit-
tar du vår på vår hemsida spf.se/vikingar-
naupplandsbro. Där får du även information 
om ändringar som rör aktiviteter. Kontakta 

vår webbredaktör om du har synpunkter på 
funktion eller innehåll. 

 

Facebook 

Vi har en egen Facebook-grupp som ger sty-
relsen möjlighet att snabbt få ut viktig in-
formation. Du kan också göra egna inlägg 
som berör vår verksamhet. Gruppen är en s k 
sluten grupp vilket innebär att endast med-
lemmar kan se inläggen. 

Hemsidan besöker du kanske inte så ofta, 
men via Facebook får du informationen di-
rekt när den publiceras. 
 

 
 

Lasse O`Månsson stötte på Tage Erlander i 
TV-huset och höll upp dörren för excellensen 
som tvärbromsade och sa: 
– Är inte detta Lasse O`Månsson? 
– Jo, sa O`Månsson. 
– Då ska jag be att få tacka för alla galen-
skaper och tokroliga påhitt under åren, sa Er-
lander. 
– Tack detsamma sa O`Månsson. 
 

Kom med på våra aktiviteter! 

Det gör gott för både kropp och själ. 
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Styrelse 

Ordförande Jan-Erik Ryd Stålhammar 070-723 22 27 staalhammar@bredband.net 

Vice ordförande Gerd Kjellin 08-581 724 85 stiggerd.kjellin@telia.com 

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

Kassör Ann-Mari Pichler 070-867 23 63 annmarip16@gmail.com 

Ledamot Arne Norgren 070-968 54 12 defour385@hotmail.com 

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

Ledamot Gunvor Pascotto 073-374 28 89 gunvor.pascotto@hotmail.com 

Funktionärer m. fl. 

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

Revisor, ordinarie Renate Bergfeldt 070-486 89 50 renate_ber@hotmail.com 

Revisor, suppleant Lars-Åke Sundblad 08-581 724 10 sundblad@live.com 

Valberedare, sammank. Randi Siepen 073-314 04 42 randi.siepen@gmail.com 

Valberedare Doris Gåvefeldt 08-581 735 24 – 

KPR-representant, ord. Staffan Jogmar 070-298 10 37 staffan.jogmar@telia.com 

KPR-representant, bitr. Doris Gåvefeldt 08-581 735 24 – 

Programansvarig Styrelsen 070-723 22 27 staalhammar@bredband.net 

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

Klubbmästare Arne Norgren 070-968 54 12 defour385@hotmail.com 

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

Expeditionstjänst Styrelsen 070-723 22 27 staalhammar@bredband.net 

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

Äldreomsorgsombud Monica Nordebo 070-554 36 26 monica.nordebo@gmail.com 

Bouleledare Pasi Tikkanen 08-581 715 93 inger.t@bfsvartviken.se 

Dansledare Lars-Åke Kling 070-743 54 39 lassekling@tele2.se 

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 

Friskvårdsledare (Vakant) – 

Gårdsrådsombud dagcentr. Gerd Kjellin 08-581724 85 stiggerd.kjellin@telia.com 

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

Trafiksäkerhetsombud Staffan Jogmar 08-581 725 28 staffan.jogmar@telia.com 
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