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Ordföranden har ordet 
Som ny ordförande pas-

sar jag på att presentera 

mig. Jag är sedan i febru-

ari nybliven pensionär 

från Vattenfall. Har bott i 

Kungsängen i 20 år och i 

Stockholmsområdet i 37 

år, men är uppväxt i Väs-

terbotten. Jag är gift, har 

barn och två barnbarn vilka bor grannar med 

mig i Kungsängen. 

För mig är den viktigaste prioriteringen för vår 

förening att vi kan utveckla vårt program för 

medlemmarna. I programmet för hösten/vin-

tern 2019 finns flera sedvanliga program-

punkter, men också några nya. Men vi vill 

gärna utveckla programmet ytterligare. Så 

har du förslag på någon programpunkt, hör 

gärna av dig till oss. Du kan ta direkt kontakt 

med någon av oss i styrelsen, eller lägga för-

slaget i vår brevlåda på Dagcentralen Torget 

4. Du kanske till och med har möjlighet att stå 

som arrangör för någon aktivitet stöttad av 

föreningen? 

Vi har i programmet också ett antal fasta akti-

viteter. Vi försökte där starta en ny aktivitet 

med gympa men fick så få svar att vi inte 

kunde dra igång under hösten 2019, men vi 

gör gärna ett nytt försök om intresse finns. 

Hör av dig till Mille Bernstone Eriksson om du 

är intresserad. Kontaktuppgifter på sid 3. 

Jag hoppas att du har tid och möjlighet att 

delta i någon eller några av våra aktiviteter. 

Som medlem i SPF har du också tillgång till 

Stockholmsdistriktets program. Där finns i 

höst bl. a. 80-årsfirande för SPF Seniorerna 

den 25 september och skaldjurskryssning 

den 19 september. Du kan också delta i fler 

aktiviteter genom att bli vänmedlem till annan 

SPF-förening. Det brukar kosta 100 kr / år. 

Luncher 
Du har väl inte missat att du kan äta lunch i 

Finnstasalen, Hagnässkolan och Ekhammar-

skolan mellan kl. 11.30 och 12.30 i mån av 

plats. Kommunens kontaktcenter i Bro och 

Kungsängen säljer lunchkuponger á 45 kr. 

Om du vill utnyttja den här möjligheten ska du 

anmäla dig till berörd skolas expedition vid 

besöket. Erbjudandet gäller inte lovdagar, 

studiedagar och andra dagar då eleverna inte 

äter på skolorna. 

KPR-frågor 
I Kommunala PensionärsRådet tar vi, tillsam-

mans med övriga pensionärsföreningar i 

kommunen, upp frågor som rör dig som pens-

ionär. Har du någon fråga du tycker vi ska be-

handla ber vi dig kontakta vår KPR-ledamot 

Gunvor Hansson direkt eller att lägga ett 

meddelande i föreningens brevlåda i dagcen-

tralen (se sid 2). 

Träffar för nya medlemmar 
Under hösten kommer vi att bjuda in dem 

som gick med i föreningen under 2018 och 

2019 till fikastunder på Café Kulturhuset i 

Kungsängen och på Mazarin Konditori & Ba-

geri i Bro. 

  

 

Kontaktuppgifter till styrelse- 

ledamöter och funktionärer hittar du 

på sid 3. 
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Webbredaktör sökes 
V söker fortfarande någon som tycker det 

skulle vara intressant att ta över arbetsuppgif-

ten som ett ideellt uppdrag för att gynna före-

ningens utveckling. För kompletterande in-

formation, vänligen kontakta Torbjörn Ahlsén. 

Kontaktuppgifter på sid 3. 

Ny brevlåda 

 

Nu har vi satt upp en gul brevlåda på vår an-

slagstavla strax innanför entréhallen på Dag-

centralen Torget 4 i Kungsängen. I lådan kan 

du lämna meddelanden, mm till föreningens 

styrelse. 

Medlemsbladet via mejl 
Från och med detta medlemsblad provar vi 

att skicka ut bladet via mejl till de som har 

mejl. Till övriga skickar vi via post.  

Från medlemssekreteraren 
Vi är nu 461 medlemmar varav 290 kvinnor 

och 171 män. Dessutom har vi 13 vänmed-

lemmar. Kontakta mig om du saknar med-

lemskort för 2019. Kontaktuppgifter på sid 3. 

Kom ihåg att meddela mig när ni byter mejl-

adress. 

 

Kommunala aktiviteter 
Varje vecka anordnar kommunen bl. a. föl-
jande aktiviteter: 

Promenadgrupper. 
•  Kungsängen: Onsdag kl. 13, Torget 4. 
•  Bro: Tisdag kl. 13.30, Blomstervägen 9B. 

Teknikgrupper där du kan lära dig att an-
vända din smarta telefon och andra 
elektroniska hjälpmedel. 
•  Kungsängen: Aktivitetsrummet, fredag 
 kl. 10 – 12, Torget 4. 
•  Bro: Studierummet, torsdag kl. 10 – 12,  
 Blomstervägen 9B. 
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Styrelse 

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

Vice ordförande Gerd Kjellin 070-678 85 15 stiggerd.kjellin@telia.com 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 M-L Bernstone Eriksson 070-576 22 75 Milleberiksson@gmail.com 

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

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

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@brfsvartviken.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 

Ledare-rygg-gympa M-L Bernstone Eriksson 070-576 22 75 milleberiksson@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 

 

Facebook 

I vår Facebook-grupp har styrelsen möjlighet 
att snabbt få ut viktig information. Du kan 
också göra egna inlägg som berör vår verksam-
het. Sök t. ex. på ”spf vikingarna” i Facebook. 

Hemsidan 

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