
  

 

 Medlemstidning nr 2 / September 2021 

  Lokalavdelning i Sollentuna inom SPF Seniorerna 

  

SPF Grindslanten 
går igång på nytt 
Nya program, utflykter och 

studiebesök för hösten 

Sid 3, 4, 11, 12 och 13 

Sollentuna kyrka 
i ny skrud 
Stor renovering och en 

påkostad nygammal orgel 

Sid 9 

Kaffegruppen planerar höstsäsongen: sittande Inger Holmborn och Lena Westling, 
stående från vänster Ann-Cathrine Svensson, Anita Berglund, Yvonne Örkander och 
Mona Ackerheim. Ej med vid fotograferingen: Agneta Härner. –Sid 10 
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Medlemstidningen är en viktig informationskälla om interna och externa 
händelser i vår förening. Den är också en viktig del i känslan att vara med 
i Grindslanten.  

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla liv i medlemstidningen. Vi finansi-
erar den med de inkomster vi får genom våra annonsörer. Medlemstid-
ningen kommer normalt ut fyra gånger per år. Men det kan ske saker där-
emellan också, så det är viktigt att hålla ett öga på vår hemsida: 
www.spfseniorerna.se/grindslanten 

Med e-post skickar vi ut information då det dyker upp något av in-
tresse, det kan röra sig om några gånger per år så det blir inte betung-
ande tror vi. 

Vi är nu cirka 400 medlemmar i föreningen, men antalet registrerade e-
postadresser är 283 st, varav 37 st verkar vara felaktiga då de inte kan ta 
emot e-post. 

OBS Får du inte mejl från föreningen fast du har en e-postadress 
eller har fått en ny, ber vi dig skicka ett mejl till: spfgrindslan-
ten@gmail.com och tala om det, eller logga in på vår hemsida och 
ändra själv din e-postadress under: Min sida/Ändra medlemsuppgif-
ter  

Har vi din e-postadress? 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.solom.se/senior
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Kalendarium ...…………………………………………….…….….. ….……..Sid   4 

Ordföranden har ordet ……….………………………………………...……. Sid   5 

Aktuellt …………………………………………….………………….………...Sid   6 

Studiebesök ……………………….……………………………………………Sid 12 

Månadsmöten ..………………………………………………………………...Sid 13   

Om SPF Grindslanten…………………………………………………...…….Sid 14 

Styrelse och funktionärer .…………………………………………………….Sid 15 

 

 

 Innehåll 

Vill du spela bowling i höst…  

Bowlingen är i gång igen från den 9 september. Nybörjare eller spelat 
förr? Spela på onsdagar på SPF:s egen tid mellan kl 14.00 och 15.00 i 
Sollentuna Bowlinghall i Sollentuna Simhall. 90 kr per gång. Kom i tid 
för val av skor och klot, som ingår.  
 

…eller tennis… 
Prova på allt inom tennis hos Sollentuna tennisklubb. Är du ny, ta pri-
vatlektioner i klubben eller ta en kurs anpassad till spelstyrka. En av fyra 
banor kan bokas på kontrakt eller som strötid för 99 kr/timmen eller tio 
gånger för 900:-. Kontakt freddie@sollentunatk.com eller tfn 0735-
888 740. 
  

…eller boule... 
Nya spelare är välkomna till boulehallen i Stinsen plan 2, vid Friskis & 
Svettis. Kontakt Gösta Lagerstedt tfn 08-35 33 74 eller Gunnar Dittmer 
tfn 08-664 47 38. 
 

...eller kanske bridge? 
Hör med Repet Bridge på Bygdevägen 26, där nya spelare är välkomna. 
Kontakt: Sten Strandell, tfn 070-631 73 29.  

mailto:freddie@sollentunatk.com
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 Kalendarium 

 På grund av rådande restriktioner är det vid utgivningen av detta nummer inte  
möjligt att planera Grindslantens verksamhet på normalt sätt. Därför har vi i  
Kalendariet bara tagit med de aktiviteter som den närmaste tiden äger rum under 
iakttagande av rekommenderade säkerhetsåtgärder. 
 

September 

06 Måndag Månadsmöte: Originalorkestern. Föranmälan, se hemsidan 

16 Torsdag Torsdagspromenad 

23 Torsdag Torsdagspromenad 

30 Torsdag Torsdagspromenad 

  

Oktober 

04 Måndag Månadsmöte. Christina Falkengård om Sveriges siste trapper 

07 Torsdag Torsdagspromenad 

12 Tisdag Studiebesök Kungl. Dramatiska Teatern 

14 Torsdag Svamppromenad på Järvafältet 

21 Torsdag Torsdagspromenad 

28 Torsdag Torsdagspromenad 

 

November 

04 Torsdag Torsdagspromenad 

11 Torsdag Torsdagspromenad 

15 Måndag Månadsmöte. Ewa Hellström-Boström om vandringar  

18 Torsdag Torsdagspromenad 

23 Tisdag Guidad visning Stockholms stadshus 

25 Torsdag Torsdagspromenad 

http://www.ignis.se/kontor/ignis-sollentuna
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  Ordföranden har ordet 

Hej medlem, 
Jag hoppas alla haft en fin sommar och haft möjlighet att njuta av det fina 
vädret, värmen har väl tidvis varit lite i överkant kanske, vi går nu mot 
höst och våra val av aktiviteter blir väl då lite annorlunda.  

Verksamheten i många föreningar har gått på sparlåga under sommaren 
men vi planerar nu för det som kan komma ifråga under hösten, fortfa-
rande är vad som händer med pandemin och de restriktioner som beslutas 
något som gör planeringen vansklig.  

Föreningens nya styrelse har varit verksam ett halvt år nu så förvirring-
en har väl kanske i alla fall  nått en något högre nivå. När du läser detta 
medlemsblad, har vi förhoppningsvis i alla fall kunnat genomföra årets 
första månadsmöte med jazzig musikunderhållning av Originalorkestern. 

Göran Ahlberg 

 

http://www.interflora.se/hitta-butik/butik/2772
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Aktuellt 

Nu kan du välja covid19-vaccin 
Folkhälsomyndigheten har upphört med distribution av covid-19-vaccin från 
AstraZeneca till landets regioner. Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller 
tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och 
Moderna).  

”Skälet till ändringen är att vi nu har så mycket bättre tillgång till vaccin 
och samtidigt ser vi en ökning av smittspridningen. Eftersom deltavarianten 
av covid-19 just nu dominerar vill vi vaccinera så många som möjligt med två 
doser så snabbt som möjligt”, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamord-
nare i Region Stockholm. 

För att ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom för deltavarianten är det sär-
skilt viktigt att vaccinera sig med två doser så snabbt som möjligt. Det gäller 
särskilt för personer över 65 år som har en högre risk att få ett allvarligt sjuk-
domsförlopp om de smittas.  

”Jag vet att ändringen är efterlängtad och hoppas att de som är 65 eller 
äldre och som ännu inte vaccinerats med båda doserna bokar in sig och tar 
vaccin mot covid-19 så snart det bara går”, säger Magnus Thyberg. 

http://www.xnxdata.se
http://www.xnxdata.se/
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Mera kommunal seniorverksamhet? 
Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna vill ta in de öppna förebyggande 
verksamheterna i kommunen i egen regi. Dessa verksamheter vänder sig till 
de i dag allt friskare pensionärerna i högre åldrar med uppgiften att erbjuda 
sysselsättningar och motverka ofrivillig ensamhet. 

Det handlar t ex om seniorträffar, internetkafé för äldre eller seniorgym-
nastik, något som redan existerar i regi av AB Solom men också drivs av 
frivilligorganisationer som SPF Seniorerna som har två lokalavdelningar i 
Sollentuna.  

”Vi ser positivt på det omtag som kommunen planerar för den öppna verk-
samheten och att man i det arbetet även engagerar kommunens pesnsionärs-
organisationer” säger Göran Ahlberg, ordförande i SPF Seniorerna avdelning 
Grindslanten och ledamot av kommunens Äldreråd, ett samarbete mellan 
pensionärsorganisationerna och demensföreningen i Sollentuna som förbere-
der frågor som ska upp i det Kommunala Pensionärsrådet. 

Vård- och omsorgsnämnden betonar att det inte handlar om något miss-
nöje med Soloms verksamhet, utan mera ett önskemål om att kunna planera 
och anpassa verksamheterna över tid för att på det sättet få effektivare an-
vändning av satsade pengar och kanske också kunna åstadkomma ett mer 
differentierat innehåll i verksamheterna.  

Nämnden har nu startat en utredning av förutsättningarna för att driva öp-
pen förebyggande verksamhet i egen regi. En plan för detta ska vara framta-
gen till oktober. 

 

Edsberg blir säkrare  
Sollentuna har nu fått tillstånd att sätta in kommunala ordningsvakter i cen-
trala Edsberg. Tidigare finns tillstånd för ordningsvakter i centrala Tureberg 
och där siktar kommunen på att utvidga deras område även till Malmvägen 
och Malmparken. 

Bakgrunden är tilltagande problem med brott och ordningsstörningar i 
Edsberg. Ordningsvakter, som har större befogenheter än väktare att ingripa, 
är ett bra komplement till polisen. En ordningsvakt kan till exempel avvisa, 
avlägsna eller omhänderta störande personer, vilket en väktare inte får.   

Satsningen på ordningsvakter ingår i kommunens arbete med att få bort 
s.k. utsatta områden före år 2030. I planen för detta ingår också åtgärder som 
förbättrad belysning, gallring av växtligheten och samverkan med företagare 
och bostadsbolag. 

 

Boken kommer hem. Den 22 augusti återupptog biblioteket i Sollentuna sin kost-
nadsfria hemskickningsservice för sjuka eller rörelsehindrade efter sommaruppehål-
let. Ring 08-579 219 00 eller mejla till biblioteket@sollentuna för mera information.  
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Dramatik i Rotebro 
Under våren och sommaren tillät ju inte pandemin särskilt många publika 
evenemang men den 1 juni samlades i alla fall ett tjugotal Grindslantare i 
Rotebro för att gå en historisk promenad under ledning av Magnus Ceder-
gren.  

Magnus inledde med att berätta om Rotebron, en historisk bro över den 
nuvarande Edsån, som i orostider var samlingsplats när ”roten”, en lokal mi-
litär truppavdelning,  kallades in. Därav fick också samhället sitt namn.   

I närheten av Rotebron och intill den viktiga färdvägen till Stockholm låg 
också den gamla och numera försvunna gästgivargården från 1647, som 
skymtar i bakgrunden på August Malmströms kända målning ”Grindslanten” 
– se sid 14 i den här tidningen.    

Magnus berättade också om slaget vid Rotebro skans, en fornborg som 
ligger på Stockholmsåsen nära gamla Rotebron. Året var 1464 och här möt-
tes då den angripande danske kung Hans av en svensk bondehär under Sten 
Sture den äldre. Drabbningen slutade emellertid illa för bondehären som me-
jades ner av det danska rytteriet och kung Hans kunde tåga in i Stockholm 
och krönas till svensk konung i Storkyrkan.  

Promenaden avslutades vid milstenen som anger 2 mil från Stockholm 
efter den gamla vägen till Uppsala.  

Grindslantarna vid den milsten från omkring 1750 som restes av dåvarande landshövdingen i 
Stockholms län Theodor Ankarcrona 
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Efter ett 35 miljoners genomgripande 
renoveringsprogram står nu Sollentunas 
kyrka med anor från 1100-talet redo att ta 
emot nya generationer besökare i ett tem-
pel vackrare och mera välskött än någon-
sin. Till nyheterna hör bland annat ett 
nytt orgelverk med 1700-talsklang.  

Renoveringen har berört både interiö-
ren och exteriören. Invändigt har väggar 
och värdefulla föremål fått en skonsam 
rengöring som bland annat låter de me-
deltida målningarna framträda klarare. En 
annan förändring är bättre tillgänglighet 
för personer med nedsatt rörlighet genom 
att altaret fått en ramp och att en handi-
kapptoalett installerats.  

Den 900-åriga dopfunten i gotländsk 
kalksten har flyttats till vapenhusets 
gamla port och två gravstenar som tidi-
gare legat i golvet har fått nya placeringar 
på väggarna.  Framme i koret har den 
främsta bänkraden på varje sida samt 
kororgeln tagits bort för att skapa plats 
för en flygel. 

Sollentuna kyrka i ny skrud efter stor renovering 

En väsentlig förbättring är bytet av den över hundra år gamla orgeln. Or-
gelverket restaurerades 1970 men nu har kyrkan fått ett helt nytt orgelverk 
med 26 stämmor från ett specialistföretag i Schweiz. Orgeln är helt mekanisk 
och har getts en klang med 1700-talskaraktär.  Orgelfasaden från 1773 är kul-
turminnesmärkt och har inte ändrats.  

Ny belysning, nytt ljudsystem, flera larm och effektivare brandskydd är 
andra förbättringar som tillkommit i samband med kyrkans renovering. 

Exteriört har kyrkans tak renoverats grundligt och takryttaren glänser nu 
av en ny plåtbeklädnad i koppar. Fasadernas puts har målats om.  

 

Septemberutställning på Stallbacken  

Ateljéföreningen Edsvik visar verk av 50 konstnärer. Utställningen pågår 
11 september – 2 oktober på galleriet Stallbacken Kultur. Öppet lördagar 
och söndagar kl 11.00–16.00 med vernissage lördag 11 september. 
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Månadsmötena är ryggraden i den del av Grindslantens verksamhet som rik-
tar sig till de egna medlemmarna, och vad vore ett månadsmöte utan kaffe 
och kaka? Ja det vore i alla fall mycket tråkigare, både för medlemmarna och 
för de raska damer som jobbar lite i det fördolda i Grindslantens Kaffegrupp.    

Månadsmötena är populära, de har ibland samlat upp till ett hundratal  
medlemmar och skulle nog samla ännu flera om bestämmelserna för S:t Lars-
gården tillät det. Just nu är det max 64 personer som gäller för lokalen och 
hur det blir i framtiden beror på coronasituationen.   

Kaffegruppen har funnits i olika konstellationer sedan Grindslanten bilda-
des 1984 och engagerar fyra personer som geschwint sköter serveringen med 
osviklig precision.  

”Vi brukar starta minst en timme innan mötet”, säger Ann-Cathrine Svens-
son, ansvarig för kaffeinköpen och lite av administratör i gruppen. ”Vi delar 
på uppgifterna och det går undan, alla vet vad som ska göras”. 

Det är inte bara att koka kaffe, starkt och gott. Bord och stolar ska placeras 
ut och det ska dukas med porslin och laddade brödfat, vanligen en bulle och 
två småkakor per person. Sedan ska det dukas av, diskas och plockas undan 
och där går en dryg timme till för våra frivilliga. 

”Kaffeserveringen är omtyckt och bidrar till gemenskapen och den goda 
stämningen under måndagsmötena”, säger Ann-Cathrine. ”Och vi i Kaffe-
gruppen har också väldigt trevligt tillsammans”. 

En bidragande orsak till månadsmötenas stora popularitet är förstås den 
måttliga kostnaden för medlemmarna. Inträdet har länge varit 50 kronor och 
det innefattar inte bara kaffe och bröd utan också själva programmet under 
mötet.  

”Ett lotteri som vanligen säljs slut och försäljning av överblivet bröd bidrar 
också till att hålla kostnaderna nere,” förklarar Ann-Cathrine.   

Inget månadsmöte utan kaffe och kaka! 

Musik är populäraste programmet på våra månadsmöten, här som exempel ett tidigare luciatåg.  
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 Välkommen med programförslag! 
Allt vad vi gör i Grindslanten är till för medlemmarnas nytta och nöje och 
därför vill vi gärna få tips om vad vi kan göra mera och bättre.  

Kom till oss med idéer och förslag till program på månadsmöten, resmål, 
studiebesök eller utflyktsmål så ska vi göra vad vi kan för att förverkliga 
medlemmarnas intressen och önskemål.  

Ring eller mejla till Marta Ahlberg, tfn 073-642 04 46, 
marta_ahlberg@hotmail.com, Bernt Andersson, tfn 076-102 41 40, 
bernt.andersson52@gmail.com eller Yvonne Örkander, tfn 070-535 20 74, 
y.ohrkander@hotmail.com Vi tittar på alla förslag med intresse! 

Programkommittén 

 
Gymnastik för seniorer 

Sollentuna Seniorgymnastik har ett stort antal seniorinriktade träningspass 
varje vecka på olika platser i kommunen. Här finns något för alla. Exempel 
på aktiviteter är linedance, motionsgympa med träning för hela kroppen, 
motionsgympa med inriktning på rygg & nackträning eller stolsträning med 
styrka och balans.  

Höstens schema finns nu ute på Sollentuna Seniorgymnastiks hemsida, där 
finns alla uppgifter om tider, lokaler och deltagaravgifter. Gå in på sollentu-
naseniorgymnastik.se eller ring 070-440 02 05.  

  

http://www.fondkistansollentuna.se/
mailto:y.ohrkander@hotmail.com
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Studiebesök 

TISDAG 12 OKTOBER  
Bakom ridån på Kungl. Dramatiska Teatern  
Följ med på en guidad visning bakom scenerna och få en inblick i livet 
bakom kulisserna, se kostymavdelningen och andra spännande rum fulla av 
kreativitet och historia. Dramatenhuset erbjuder en sällsam jugendmiljö med 
en unik samling konstverk av några av de mest kända svenska konstnärerna 
från sekelskiftet.  

Till Dramaten kommer man enkelt med spårvagn 7 eller bussarna 54 och 
69 från hpl T-centralen mitt emot Åhléns.  
Tid kl 15.30–16.30.  
Samling kl 15.15 vid teaterns entré, max15 personer.  
Avgift 100 kr, betalas på plats. Ta om möjligt med jämna pengar!  
Anmälan Senast 5 oktober till Bernt Andersson, 
bernt.andersson52@gmail.com eller tfn 076-102 41 40 
 

 

 

 
TISDAG 23 NOVEMBER  
Med guide genom Stockholms stadshus  
Stadshuset med tornspirans gyllene Tre Kronor är en av Stockholms mest 
kända silhuetter. Under vår guidade tur får du lära dig om arkitekturen, kons-
ten och de historiska händelser som utspelats här. Stockholms stadshus är ett 
av landets främsta exempel på byggnadsverk i nationalromantisk anda. Det 
ritades av arkitekten Ragnar Östberg.  

Bakom den pampiga fasaden ryms såväl kontor och sammanträdeslokaler 
för politiker och tjänstemän, som praktfulla festsalar och unik konst. I Råds-
salen sammanträder Stockholms kommunfullmäktige.  

Stadshuset är också platsen för den stora Nobelfesten, vilket guiden ägnar 
särskild uppmärksamhet. Efter middagen i Blå hallen dansar Nobelpristagare, 
och gäster i den Gyllene salen med dess 18 miljoner guldmosaikbitar.  

I Stadshus-shopen finns specialdesignade souvenirer och presenter med 
anknytning till Stadshuset och Stockholm.  
Tid Kl 13.00, samling på Stadshusets gård kl 12.45.  
Avgift 110 kr. Max 20 personer.  
Anmälan Senast den 18 november till Bernt Andersson, 
bernt.andersson52@gmail.com eller tfn 076-102 41 40.  
Betalning Senast 18 november till Grindslantens plusgiro 73 72 10-5. 

mailto:bernt.andersson52@gmail.com
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Månadsmöten 

MÅNDAG 4 OKTOBER Kl 13.30   

 

Nu startar torsdagspromenaderna igen!  
Kom med på promenad med eller utan stavar! Promenader, frisk luft 
och trevligt sällskap är gott för kropp och själ. Väder, vind och önske-
mål från gruppen avgör promenadenslängd och destination.  

Samling vid Sollentuna golfklubbs parkering, kl 10.00 på torsdagar. 
Vi börjar höstsäsongen den 16:e september och avslutar den 25:e 

november.Vårterminen startar den 13:e januari och avslutas den 26:e 
maj. 

Titta alltid in på vår hemsida spfseniorna.se/grindslanten innan pro-
menaden, ibland kan det hända att vi startar från någon annan plats!  

 

Extra: Svamp-promenad på Järvafältet den 14 oktober! Ta med 
svampkorg och packa ryggsäcken med fika, det smakar så gott i sko-
gen. Samling: kl 10.00 på p-platsen vid Fäboda Gård. 
Agneta Härner 
 

 

Vi får besök av Christina Falkengård, en 
svensk författare och journalist som bl a var 
värd för radioprogrammet ”Sommar” år 1990. 
Hon har skrivit ett antal böcker där den senaste 
är "Sveriges siste trapper" från 2019. Berättel-
sen handlar om Waldemar Bergstrand som var 
den siste i Sverige som kunde försörja sig på 
pälsdjursfångst. Man får följa honom från Hota-
gen i norra Jämtland till livet som trapper i Ka-
nada.   

I Falkengårds tidigare utgivning märks 
”Grythyttans gästgivaregård”, ”Häringe slott”, 
”522 unika glasverandor: drömma, bygga, leva” 
och en resehandbok över Inlandsbanan.  

Kommande månadsmöten:  

Måndag 15 november kl 13.30: Författaren Eva Hellström Boström berät-
tar om vandring i alperna. 
 

Måndag 6 december kl 13.30: Sollentuna Musikklasser åk 6 förgyller 
decembermörkret med luciatåg.  

 Christina Falkengård 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spfseniorna.se%2Fgrindslanten&data=04%7C01%7C%7C5cf179705b9146713e5d08d95a7fe8e0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637640327677435785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
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Vid 1980-talets början hade Tunasol, den första SPF-föreningen i Sollentuna, fått 
så många medlemmar att lokalfrågan blev besvärlig. Tunasol beslöt då starta en ny 
förening för den norra kommundelen och måndagen den 21 maj 1984 höll Grind-
slanten sitt första månadsmöte i Sollentunagården, kyrkans dåvarande församlings-
hem, senare ersatt av S:t Larsgården. Man antog namnet Grindslanten inspirerad 
av att samlingssalen pryddes av en reproduktion av August Malmströms berömda 
oljemålning, tillkommen 1885 i Rotebro, där konstnären var sommarboende.   

SPF Seniorerna Grindslanten Sollentuna 
Postadress: c/o Göran Ahlberg, Moränvägen 18, 192 67 Sollentuna 

E-postadress: spfgrindslanten@gmail.com 

Hemsida: www.spfseniorerna.se/grindslanten  

PlusGiro: 73 72 10-5 Orgnr: 8024104229 

Medlemsavgift 2021: Medlem 300 kr, vänmedlem 50 kr 

Ansvarig utgivare för medlemstidning och hemsida: Uno Berglund 

 

 
Vårt ändamål: 

Grindslanten har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att 

• informera medlemmarna i frågor som berör dem 

• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 

• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR 

• aktivt verka för att ansluta personer som enligt stadgarna  kan erhålla 
medlemskap 

• verka för  förståelse och solidaritet mellan generationerna. 
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Ordförande: Göran Ahlberg, tfn 070-612 04 86 s.goran.ahlberg@gmail.com  

Vice ordförande: Vakant 

Sekreterare: Elisabeth Bergendal Stenberg, tfn 072-710 66 55                 
elisabeth.bergendal@telia.com  

Kassör: Uno Berglund, tfn 070-811 16 63 unoberglund84@gmail.com  

Medlemssekreterare: Kjell Bensing, tfn 070-650 07 71                             
kjell.bensing@gmail.com  

Samhällskommittén: Sammankallande: Göran Ahlberg, tfn 070-12 04 85 
s.goran.ahlberg@gmail.com (repr. i Kommunala pensionärsrådet KPR och 
Äldrerådet), Elisabeth Bergendal Stenberg, tfn 072-710 66 55 (ersättare i 
KPR och Äldrerådet)  

Programkommittén: Marta Ahlberg (sammankallande), tfn 073-642 04 46 
marta_ahlberg@hotmail.com, Bernt Andersson, tfn 076-102 41 40 

bernt.andersson52@gmail.com och Yvonne Öhrkander (reseombud),                
tfn 070-535 20 74 y.ohrkander@hotmail.com                                         

Friskvård: Agneta Härner, tfn 073-626 45 99 och Ann-Cathrine Svensson,          
tfn 070-62512 16  

Redaktionskommittén: Uno Berglund, tfn 070-811 16 63, Bernt Andersson 
(annonser), tfn 076-102 41 40, Bo Forsberg (red medlemstidningen),          
tfn 070-208 15 20, bo.forsberg@hotmail.se, Göran Ahlberg (webmaster),                
tfn 070-612 0485 och Elisabeth Bergendal Stenberg, tfn 072-710 66 55 

Lotteriansvariga: Anita Berglund, tfn 070-604 21 58 och Lena Westling,              
tfn 073-324 55 99 

Valberedningen: Birgitta Sandberg (sammankallande), tfn 072-557 89 89    
birgitta.sandberg41@gmail.com och Siv Ekman, tfn 0733-84 10 13  
siv.ekman@telia.com  

Revisorer: Ordinarie: Lennart Frisk, tfn 070-52 28 59, ordinarie,                
Anders Westling, tfn 070-317 26 58 samt Siv Ekman, tfn 0733-84 10 13 

Distributionsansvarig: Birgitta Lundin, tfn 0738-26 19 15                         
birgitta.lundin@gmail.com                            

Värdskap månadsmöten: Yvonne Örkander, tfn 070-535 20 74 

Kaffegruppen: Ann-Cathrine Svensson, tfn 070-625 12 16, Mona           
Ackerheim, tfn 070-553 80 96, Inger Holmborn, tfn 070-759 04 27 och     
Agneta Härner, tfn 073-626 45 99  

Styrelse, kommittéer och funktionärer i Grindslanten 

mailto:elisabeth.bergendal@telia.com
mailto:unoberglund84@gmail.com
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