
 

 

Nr 1 • mars 2020 

Vi har för första halvåret 

lagt ett program som in-

nehåller många och vari-

erade aktiviteter. 

Corona 
Så här i Coronatider där 

äldre över 70 år rekom-

menderas att begränsa 

sina sociala kontakter blir dock verkligheten 

en annan. Hälsan måste givetvis prioriteras.  

Stockholmsdistriktet har också beslutat att 

ställa in alla de arrangemang de är ansvariga 

för t.o.m. utgången av april månad och de re-

kommenderar de lokala föreningarna att göra 

detsamma.  

Vi har därför ställt in kommande arrange-

mang under mars och april, dvs Allmänt möte 

med Rolf Fredriksson den 25 

mars, Studiebesök Eon Högby-

torp 1 april (som för övrigt ställ-

des in av Eon själva) samt musi-

kalisk resa med Hasse och Tage 

den 15 april. Malagaresan 19—

23 april är ju sedan tidigare inställd pga för få 

deltagare. 

Vad gäller senare arrangemang följer vi läget 

och tar beslut efterhand. Vid inställda möten 

tar vi kontakt med föranmälda, men kolla 

gärna innan om du är anmäld till något. 

Tänk på varandra! 
När nu vi i SPF och andra aktörer ställer in 

många aktiviteter och våra medlemmar re-

kommenderas att begränsa sina sociala kon-

takter är det extra viktigt att vi tänker på 

varandra. Kan jag ringa upp mina släktingar 

och vänner och kanske inte bara dem jag ofta 

har kontakt med? Att ha självvald karantän 

kan nog skydda mot Corona men brist på so-

ciala kontakter är ju i sig inte bra för hälsan. 

Passa på att meddela eventuell mejl-

adress! 
Har du fått detta medlemsblad per post i 

frankerat kuvert betyder det att vi inte har 

någon mejladress registrerad på dig. Om du 

råkar ha en sådan, meddela gärna oss så kan 

du få mer löpande och snabbare information. 

Ring 076-776 60 08 eller mejla till  

gerthy.ahlsen@telia.com med information 

om din mejladress. 

Medlemsavgiften 
Alla har inte betalt 

medlemsavgiften och 

påminnelser har skick-

ats ut. Avgiften för 

2020 är 250 kr per 

medlem. Vänmedlemmar, d.v.s. medlemmar 

som är med i annan förening men vill delta i 

våra aktiviteter, betalar 50 kr.  

Föreningens bankgironummer är 5093-3159. 

Uppdaterad kontaktlista 
Med detta medlemsblad får du också en upp-

daterad kontaktlista efter årsmötet. 

Tävling för att värva nya medlemmar 
Vi blir gärna fler medlemmar. Har du några 

släktingar, vänner eller bekanta som kan vara 

intresserade av att få tillgång till de förmåner 

vi har, allt ifrån försäkring till aktiviteter på 

både kommun- och riksnivå?  

Martin Normark 
oordförande 
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Fram till sista augusti har vi nu en tävling där 

du som värvar en ny medlem får två trisslot-

ter och den du värvar får en.  

Gör så här: I samband med att den nye med-

lemmen gör sin ansökan, kontakta oss och in-

formera om vem den nye medlemmen är och 

vem som har värvat.  

Ring 076-776 60 08 eller mejla till  

gerthy.ahlsen@telia.com med uppgifterna. 

När vi ser att det nya medlemskapet har regi-

strerats skickar vi ut trisslotter till dig som 

värvat och till den nya medlemmen. Vi hop-

pas att du får en bra återbäring på värv-

ningen. 

Facebook 
I vår Facebook-grupp 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. 

Där får du även information om ändringar 

som rör våra aktiviteter. 

Förbundet har haft stora 

problem med webbpubli-

ceringsverktyget sedan 

25 februari och funktionen 

är fortfarande instabil. 
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 Kontakter 2020 
 2020-03-19 

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/ 
Medl.sekreterare Gerthy Ahlsén 076-776 60 08 gerthy.ahlsen@telia.com 

Kassör Lillebil Grass 070-480 49 58 lillebil.grass@grasscom.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 Eriksson 070-576 22 75 milleberiksson@gmail.com 

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

Revisor, ord. Jan-Erik Ryd Stålhammar 070-723 22 27 staalhammar@bredband.net 

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

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

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

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

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

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

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 Pasi Tikkanen 08-581 715 93 inger.t@brfsvartviken.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 

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 

mailto:gerthy.ahlsen@telia.com
tel:08-581%20734%2062%20/%20070-528%2037%2050
mailto:birgitta.warn@live.se
tel:070-486%2089%2050
mailto:renate_ber@hotmail.com
tel:08-581%20728%2008%20/%20070-245%2027%2042
mailto:torbjorn.ahlsen@telia.com
mailto:gunvor.mi.hansson@tele2.se
tel:08-581%20715%2093
mailto:bevege@outlook.com
tel:070-582%2089%2075
mailto:bertilbergestig@gmail.com
tel:073-567%2024%2085
mailto:angmanrita@gmail.com
mailto:stiggerd.kjellin@telia.com
mailto:angmanrita@gmail.com
mailto:staffan.jogmar@telia.com

