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Ordförande har ordet 

Vi gör det vi kan göra 

All planering av verksam-

het får förhålla sig till vad 

man kan göra utifrån 

pandemin och Folkhälso-

myndighetens råd. Vi har 

därför kunnat ha ett be-

gränsat program under hösten inriktat på ut-

omhusaktiviteter där vi kan hålla avstånd. 

När vi nu går mot en kallare årstid har vi i sty-

relsen börjat titta på möjligheterna att också 

ha inomhusaktiviteter på ett säkert sätt. Bou-

len har ju möjlighet att nyttja hallen i Bro 

som med stor yta och högt i tak ger bra förut-

sättningar. För övrig verksamhet krävs en så 

stor lokal att vi klarar att hålla distans men 

ändå ha en lokal som ger möjlighet att bjuda 

in underhållare. Även om Torget 4 blir bok-

ningsbar igen (se nedan) är den för liten för 

detta. Vi har därför valt att förlägga våra må-

nadsaktiviteter fram till jul i Ekhammarsko-

lans aula. 

Om Ekhammarskolans aula 

Ekhammarskolans aula ligger i en separat 

byggnad som saknar vanliga undervisningslo-

kaler. Här finns bara aula och matsal. Ele-

verna använder matsalen fram till senast kl. 

13. Aulan är stor, har högt i tak och två in-

gångar. Så genom att sprida ut oss på varan-

nan stolsrad och sätta oss med mellanrum 

ger lokalen möjlighet till distans även för en 

sittande publik.  

Om lokalerna på Torget 4, Kungsängen 

Det har funnits en hel del rykten kring att lo-

kalerna på Torget 4 inte skulle vara tillgäng-

liga för pensionärsorganisationerna att boka 

även framöver och att lokalerna skulle bli la-

gerlokaler. Nu är detta just rykten och har 

inget med sanningen att göra. Lokalerna är 

tillfälligt stängda av försiktighetsskäl på grund 

av pandemin men kommer att öppnas upp 

för bokning så snart som detta anses möjligt. 

Det som inte finns kvar är möjligheten att be-

ställa fika på stället men det kan vi ordna på 

annat sätt. 
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Så genomför vi arrangemangen 

I skrivande stund gäller fortfarande regeln 

från Folkhälsomyndigheten att samman-

komster med över 50 deltagare är förbjudna. 

Det gäller exempelvis föreläsningar, teaterfö-

reställningar och liknande. Det betyder tyvärr 

att även om lokalen i Ekhammarskolan ger 

möjlighet till att rätt många personer kan 

sitta spridda så måste vi förhålla oss till den 

begränsning som gäller vid tillfället för re-

spektive arrangemang.  

Vi har i programmet ett par gästuppträdan-

den som vi tror kan väcka stort intresse. Om 

gränsen 50 personer kvarstår betyder det att 

vi får ha en begränsning i hur många som kan 

anmäla sig och att först till kvarn får gälla. 

Våra gästartister är litet dyrare än vanligt och 

om vi har en platsbegränsning är det extra 

viktigt att de som anmäler sig verkligen kom-

mer. Vi har därför bindande anmälan och en 

deltagaravgift på 50 kr. Deltagaravgiften 

kommer ändå att bli kraftigt rabatterad. 

Mer information om respektive arrangemang 

finns i det separata programbladet samt på 

vår hemsida spf.se/vikingarnaupplandsbro. 

Hur blir det med jubilarfesten? 

Den här tiden på året brukar vi ju ha den po-

pulära jubilarfesten. Senaste gången var vi 

drygt 100 personer varav ca 50 jubilarer. Vi 

kan dock just nu inte ha något sådant ar-

rangemang på grund av begränsningen på 50 

personer. Det är också svårt att hitta en 

lämplig lokal där man samtidigt kan hålla di-

stans. Så vi följer utvecklingen och ser på 

möjligheterna att ordna något efter årsskif-

tet. 

Martin Normark 

Övrigt 

Värvningstävlingen 

Vi har under sommaren och hösten haft en 

värvningstävling där du som värvar en ny 

medlem får två trisslotter och den du värvar 

får en trisslott. Vi har fått in ett antal nya 

medlemmar på detta sätt och hoppas att ni 

som fått lotterna också haft tur med vinst. 

Vi förlänger nu värvningstävlingen året ut och 

ger dig ett nytt argument för att värva nya 

medlemmar. För den som blir medlem efter 

1 oktober gäller att medlemskapet förutom 

2021 även gäller för resterande delen av 

2020. Den nye medlemmen kan då ta del av 

arrangemangen sista kvartalet i år och hela 

nästa år. Samma sak gäller övriga förmåner 

som man har som medlem, exempelvis möj-

ligheter till förmånliga försäkringar. 

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 du är som har värvat. Meddela uppgif-

terna till medlemssekreteraren på tel. 076-

776 60 08 eller mejla dem till gerthy.ahl-

sen@telia.com.  

När vi ser att det nya medlemskapet har regi-

strerats skickar vi ut trisslotter till dig som 

värvat och till den nye medlemmen. Vi håller 

tummarna för att du ska vinna. 
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Har du fått det här medlems-

bladet per post i frankerat ku-

vert betyder det att vi inte har 

någon mejladress registrerad på dig. Om du 

har en mejladress ber vi dig meddela Gerthy 

Ahlsén på telefonnummer 076-776 60 08 el-

ler per mejl till gerthy.ahlsen@telia.com så 

kan du få mer löpande och snabbare inform-

ation. 

Att handla mat med hemleverans eller 

hämtning 

Du vet väl att de flesta matkedjor erbjuder 

matinköp med hemleverans och/eller hämt-

ning av färdigpackade matkassar vid butik. 

Även våra lokala handlare har erbjudanden. 

ICA i Bro erbjuder färdigpackade matkassar 

och Matöppet har även hemleverans torsda-

gar med fri frakt vid köp över 500 kr. 

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 till ex-

empel på ”spf vikingarna” i Facebook. 

Gruppen har nu ca 60 medlemmar. Du får 

väldigt gärna komma med egna inlägg som 

har med föreningen och dess verksamhet att 

göra.  

Hemsidan 

Detaljerade uppgifter om våra aktiviteter hit-

tar du på vår hemsida  

spf.se/vikingarnaupplandsbro. 

Medlemsavgiften höjs 2021 
Enligt beslut vid senaste årsmötet höjs med-

lemsavgiften till 260 kr och avgiften för vän-

medlemmar höjs till 100 kr.  

Central uppbörd införs 2021 
Från årsskiftet kommer föreningen att övergå 

till central uppbörd av medlemsavgiften. Det 

innebär att du kommer att få en faktura på 

medlemsavgiften direkt från förbundet. Fak-

turan kommer i slutet av januari och ska vara 

betald den 28 februari. 

 

ska vi leva. 

Per-Olov Enquist 
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 Kontaktlista 2020 
 REV. 2020-10-04 

 

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

Revisor, suppleant 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 lillo.staalhammar@gmail.com 

 

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

KPR-ersättare Vakant 

 

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 Vakant - - 

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 
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