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 Nr 3 • december 2019

Jag har under 2019 haft 

glädjen att träffa många av 

er medlemmar i samband 

med de olika aktiviteter vi 

har haft. Inte minst vid ju-

bilarfesten då vi fyllde Flo-

rasalen i Bro med drygt 100 

deltagare.  

 

 
 

Ett annat välbesökt 
arrangemang var 
när psykologen Va-
silis Bakolas före-
läste om åldrandet 
och minnet och  
lämnade tips om 
hur man kan hålla 

hjärnan alert när man blir äldre. 

Bland de fasta aktiviteterna har vi löpande en 
aktiv verksamhet inom boule och bridge med 
många deltagare, men flera är givetvis väl-
komna liksom till läsecirkeln.  

För att sådana aktiviteter ska fungera fordras 
det eldsjälar som håller igång dem. Vi från 
styrelsen vill därför tacka verksamhetsle-
darna Pasi Tikkanen (Boule), Bertil Gustavs-
son och Bertil Bergestig (Bridge) samt Rita 

Ångman (Läsecirkel) för att ni håller igång 
dessa verksamheter.  

Tyvärr har vi i likhet med en del andra före-
ningar fått lägga ner dansen på grund av för 
få deltagare. Ett särskilt tack vill vi ge till 
Lasse Kling som under många år sett till att vi 
haft en aktiv dansverksamhet.  

Är det någon i föreningen som har ett brin-
nande intresse för någon verksamhet och 
skulle vilja testa att starta upp en ny sektion 
för fast verksamhet så hör av er till styrelsen. 

Vi i styrelsen vill också 

särskilt tacka Johan Ryd 

som ser till att vi regel-

bundet har träffar med 

mat i Hembygdsgården 

och nu till vårprogrammet 

arrangerar en resa samt 

Torbjörn Ahlsén som föl-

jer upp våra aktiviteter 

med fina presentationer 

och bilder. Torbjörn har sedan en tid annonserat 

att han gärna ser en efterträdare i sin roll som 

webb-redaktör. Hör gärna av dig du som kan 

tänka dig att göra en insats inom detta område. 

Tittar vi framåt så är för oss i styrelsen den 
högsta prioriteringen att utveckla programut-
budet. Vi vill tacka för alla inspel och förslag 
som vi fått med tips på föredrag, resor, stu-
diebesök och andra aktiviteter. Det har resul-
terat i det här programmet. Men ni är väl-
komna med fler förslag till aktiviteter för 
andra halvåret 2020. 

Er ordförande Martin Normark 
tillsammans med styrelsen önskar er 

God jul och Gott nytt 2020. 
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Antal medlemmar 
Vi är nu 462 medlemmar 
varav 289 kvinnor och 173 
män. Dessutom har vi 14 
vänmedlemmar.  

Medlemsregistret 
OBS! - Kom ihåg att meddela medlemssekre-
teraren om du byter e-postadress. 
Ring 076 776 60 08 eller mejla till 
gerthy.ahlsen@telia.com. 

Utskick av medlemsbladet 
Vi skickar ut medlemsbla-
det via e-post till de som 
har meddelat oss sin e-
postadress. Till övriga 

skickar vi via ”snigelpost”. 

Träffar för nya medlemmar 
Under våren fortsätter vi att bjuda in nya med-
lemmar till fikastunder i Kungsängen och Bro.  

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. 
 

Information från KPR 
• Humana Lillsjö Badväg äldreboende i 

Kungsängen är nu invigt. I vår kommun 
är det fritt att välja äldreboende och idag 
har ca 25 personer från kommunen flyt-
tat in i den nya anläggningen. 

• Möjligheten att äta lunch i dagcentralens 
matsal i Kungsängen har upphört efter-
som där inte längre finns någon restau-
rangskola. 

 

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. 

 

 

Medlemsavgiften för 2020 
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. Förfallodag: 28 februari. 

Föreningens bankgironummer är 5093-3159. Inbetalnings- och gireringsavi hittar du som bilaga i 
detta medlemsblad. Kom ihåg att ange avsändare. 
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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 

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 

 

 

 

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 hittar du 
på vår hemsida spf.se/vikingarnaupplandsbro. 
Där får du även information om ändringar som rör 
våra aktiviteter. 
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