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Ordförande har ordet 

 

Nu går vi i gång med vårt program. Allt pekar 

nu på att vi kan gå i gång med aktiviteter på 

vanligt sätt från i höst. Smittspridningen har 

kraftigt gått ner, men framför allt har vi lite 

äldre haft möjligheten att vaccinera oss. Vi 

har därför tagit fram ett fullt program med 

en variation av aktiviteter. Vad gäller fasta 

aktiviteter har Boulen varit i gång ett längre 

tag. Vi räknar med att även Bridgen kan köra i 

gång från 14 september.  

Samtidigt är ju förhållandena sådana att det 

alltid finns risk för att programpunkter kan 

ändras till exempel på grund av att lokaler 

inte finns tillgängliga. Men vi tror och hoppas 

att det föreslagna programmet kan genomfö-

ras i sin helhet, men säkra kan vi inte vara. 

Vi kommer även i år att gå ut med en trevlig 

present till våra jubilarer så att vi når alla i 

stället för ha en jubilarfest som kanske 

många inte kan eller vill delta i. Men julfest 

ska vi ha. 

Som kompensation för de aktiviteter som 

ställts inunder pandemin har vi haft gratis 

fika och lotterier vid de evenemang som kun-

nat genomföras. Då vi nu återgår till vanlig 

programverksamhet tar vi ut avgifter (dock 

subventionerade) för vissa evenemang igen. 

Gällande programmet för augusti-december 

vill vi betona följande: 

• Det är viktigt att du anmäler dig i för-

väg så att vi kan nå dig om något blir 

ändrat. 

• Vi vill att du är fullvaccinerad med två 

sprutor när du deltar i aktiviteter. Vi 

kommer inte att kräva vaccinpass 

utan det sker med eget ansvar. 

Martin Normark 
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Övrigt 

Ge oss din mejladress 

Har du fått det här medlems-

bladet per post i frankerat ku-

vert betyder det att vi inte har 

någon 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 lö-

pande och snabbare information. 

Facebook 

I vår Facebookgrupp (nu 68 med-

lemmar) har styrelsen möjlighet 

att snabbt få ut viktig information. 

Du kan också göra egna inlägg som 

berör vår verksamhet. Sök till exempel på  

”spf vikingarna” i Facebook.

 

Hemsidan 

Detaljerade uppgifter om våra aktiviteter hit-

tar du på vår hemsida  

spf.se/vikingarnaupplandsbro 

Vill du engagera dig mer i föreningen? 

Idag sköter styrelsen 

det mesta av plane-

ringen och genomfö-

randet av våra evene-

mang. 

I många andra SPF-

föreningar deltar flera medlemmar i förening-

ens arbete genom att ingå i olika arbetsgrup-

per som har hand om kulturevenemang, re-

sor, 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 (gäller till årsmötet 2022) 

 
Styrelse 

Ordförande Martin Normark 070-529 49 03 martin.normark1@gmail.com 

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

Revisor, suppleant Mats Högberg 070-639 35 62 boatlife.nu@gmail.com 

 

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

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

Valberedare Vakant   
 

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

KPR-ersättare Ulla Björklund 070-753 15 34 bjorklund.ulla.m@gmail.com 

 

Funktionärer 
Programkommitté Styrelsen   

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

Gratulationsansvarig Gunvor Hansson 070-574 70 63 -- 

Äldreomsorgsombud Vakant 

Bouleledare Hans Dahlberg 0736-87 61 22 hans.dahlberg44@gmail.com 

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

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

Läsecirkelledare Vakant 

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

Hörselombud Vakant 

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