
  

 

 Medlemstidning nr 3-4 / November 2021 

  
 

Lokalavdelning i Sollentuna inom SPF Seniorerna 

  
Följ med vår resa 
till Gripsholm! 
Åk med oss till det fina slottet  

i Mariefred eller till Cloettas 

chokladtempel i Ljungsbro  

Sid 10 

 

Nya lokaler för äldre 
i kommunen? 
Sollentuna vill starta ett  

projekt för att ta fram lokaler  

till äldres verksamheter 

Sid 7 

Julbord  
på Värdshuset Lillstugan  

tisdagen den 14 december kl 15.00 
Vi återvänder även denna december till trivsamma Värdshuset 

Lillstugan i Silverdal där vi får ett härligt traditionellt julbord med 
utsökta hemlagade rätter och ett lockande godisbord med desser-

ter som avslutning. Läsk, lättöl, vatten och kaffe ingår medan 
andra drycker kan beställas och betalas på plats. Ta buss 526 eller 

178 till hpl Rådanvägen nära värdshuset! 
 

Bindande anmälan vid månadsmötet i november eller per mail till 
bernt.andersson52@gmail.com, senast den 19 november.  

 

Kostnad kr 400:- per person. Betalas på Grindslantens  
pg 73 72 10-5 senast den 25 november. Glöm inte att ange  

ditt namn! 
Välkommen till bords! 

Styrelsen 

mailto:bernt.andersson52@gmail.com
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Kallelse till Grindslantens årsmöte 
2022 

När/Var: Måndagen den 7 februari kl. 13.30 i S:t Larsgården 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före års-
mötet, dvs senast den 10 januari 2022. Årsmöteshandlingarna hittar 

du på förenings hemsida www.spfseniorerna.se/grindslanten  
under fliken Vår förening 

 
 

Före årsmötesförhandlingarna blir det månadsmöte där  
Kristian Bergström från Sollentunapolisen kommer att ta upp 

frågor som berör oss äldre. 
Välkomna! 

Styrelsen 

http://www.solom.se/senior
https://d.docs.live.net/6781c641fb854a8d/Skrivbord/www.spfseniorerna.se/grindslanten%20
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-grindslanten-sollentuna/om-foreningen/arsmote-2022/
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 Innehåll 

Vill du spela bowling i vinter…  
Nu är bowlingen i gång igen. Nybörjare eller spelat förr? Spela på ons-
dagar på SPF:s egen tid mellan kl 14.00 och 15.00 i Sollentuna Bowling-
hall 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 Sollentuna Bridge på Platåvägen 20. Du kan spela måndagar kl 
09.00–12.00 (kontakt Inga Kjellberg, tfn 070-733 68 06) eller måndagar 
och onsdagar kl 13.00–17.00 (kontakt Bosse Lundström 070-813 69 51).  

 

mailto:freddie@sollentunatk.com
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 Kalendarium 

 
November 

15 Måndag Månadsmöte: Ewa Hellström-Boström om vandringar  

18 Torsdag Torsdagspromenad 

23 Tisdag Guidad visning Stockholms stadshus 

25 Torsdag Torsdagspromenad, höstslut 

 

December 

06 Måndag Månadsmöte: Luciakonsert med Sollentuna musikklasser 

14 Tisdag Grindslantens julbord på Lillstugan 

 

Januari 

13 Torsdag Torsdagspromenad, vårstart 

20 Torsdag Torsdagspromenad 

27 Torsdag Torsdagspromenad 

 

Februari 

03 Torsdag Torsdagspromenad 

07 Måndag Månadsmöte/årsmöte: Polisen om säkerhet och äldre 

10 Torsdag Torsdagspromenad 

17 Torsdag Torsdagspromenad 

22 Tisdag Resa till Cloetta och Brunneby musteri  

24 Torsdag Torsdagspromenad 

 

Mars 

07 Måndag Månadsmöte med imitatören Mats Strandberg 

10 Torsdag Torsdagspromenad 

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

Hej alla medlemmar! 
Sedan det föregående numret av Grindslanten har vi kunnat börja med lite 
fler aktiviteter än sådana som kan göras utomhus, vilket känns väldigt bra.  

Vi var väl alla lite darriga inför det första månadsmötet i september då 
vi skulle gästas av Originalorkestern. Eftersom flera av oss är nya på sina 
poster och andra har måst ge upp, kändes detta lite som ett äventyr, jag 
skall försöka beskriva det nedan. 

Det började ju inte så bra då vår bokning av S:t Larsgården tydligen 
hade fallit bort, på grund av något strul med bokningssystemet och per-
sonalförändringar inom kyrkans organisation, men det löste sig till slut.  

Tyvärr har vår mycket uppskattade bagare Kalmar måst slutat baka åt 
oss, så den tappra kaffegruppen fick ge sig ut på jakt efter en ny källa för 
kaffebrödet. Det känns väldigt bra att ha så stabila damer i den gruppen 
som redde ut den situationen på ett bra sätt.  

Sedan hade vi komplikationen med restriktionerna kring pandemin och 
begränsningen till max 50 sittande inomhus, varför vi blev tvungna att 

https://blomsblommor.interflorabutiker.se/#/
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ordna med ett system för föranmälan så vi inte måste avvisa besökare nr 
51 i dörren, vilket gjorde att det tyvärr inte var möjligt att anmäla sig om 
man inte hade tillgång till internet. Reglerna var även sådana att vi måste 
anmäla detta månadsmöte till kommunens krisledning och polisen, vilket 
var nytt för alla parter, men även det löste sig. 

Den 6 september 2021 var det så dags för det första månadsmötet sedan 
mars 2020. Vi från föreningen kom i god tid, kaffegruppen för att ordna 
så att fikastunden skulle bli en trevlig upplevelse. Vi andra för att ordna 
med möblering, förbereda lotterierna, tekniken mm. Klockan började 
närma sig den tid då vi kommit överens med Originalorkestern att de 
skulle komma för att rigga upp sin utrustning, har någon bokning fallit 
bort igen???!!!  

Men ett telefonsamtal lugnade oss, orkestern tyckte att det skulle räcka 
med en kortare tid för riggningen av utrustningen och allt runt det musi-
kaliska löste sig även det. Varefter månadsmötet kunde genomföras som 
planerat, ett stort tack alla som medverkade och besökte mötet! 

Årets andra månadsmöte genomfördes den 4 oktober, då vi fick besök 
av den f d Sollentunabon/författaren/journalisten/reseledaren Christina 
Falkengård, som berättade om Sveriges sista trapper/pälsjägare Waldemar 
Bergström om vilken hon hade forskat på uppdrag av hans barn och skri-
vit en bok. Otroligt vilka strapatser en människa kan utstå, pälsjakten på 
den tiden verkar ha varit mycket lönsam, det verkar ha handlat om mil-
joninkomster i dagens penningvärde, det drev nog Waldemar till alla 
dessa uppoffringar. 

Förutom månadsmöten, torsdagspromenader, utflykter och resor har 
verksamheten utökats med en bokcirkel, det finns även planer på att an-
ordna tema-möten om lokalfrågan kan lösas. Har du idéer eller önskemål 
om aktiviteter som kunde vara lämpliga är du välkommen att höra av dig!  

Vad som händer i de olika samhällskommittéerna kan du läsa om 
längre fram i tidningar så det tänkte jag inte ta upp här. 

Slutligen uppmanar jag dig som är intresserad av föreningsliv och 
äldrefrågor att ta en funderare på om det inte skulle vara dags att engagera 
sig i SPF Seniorerna Grindslanten och komma med i vårt trevliga gäng. 
Hör av dig till någon i förenings valberedning i så fall, du hittar kontakt-
uppgifterna till valberedningen mot slutet av tidningen! 

Göran Ahlberg 
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Aktuellt 

Grindslanten och äldrefrågorna: 

Lokalbristen mot  en lösning? 
Bristen på lokaler för pensionärsorganisationernas verksamheter i Sollentuna 
är en fråga som kommer upp med jämna mellanrum i KPR. Kommunala 
pensionärsrådet, där Grindslanten sitter med. Frågan har varit aktuell under 
lång tid men har hela tiden fallit mellan stolarna. Nu har dock kommunen 
lovat att tillsätta en projektledare för att utreda lokalbehovet och inventera 
beståndet med målet att ta fram ändamålsenliga lokaler för våra behov. För-
hoppningsvis blir frågan löst denna gång. 

Ett annat problem är behovet att kunna ta sig upp till Sollentuna sjukhus i 
Tureberg för personer som har svårt att gå. Tidigare gick det att åka buss upp 
till sjukhuset men tyvärr försvann den möjligheten i samband med renove-
ringen av sjukhuset. Pensionärsorganisationerna har försökt trycka på via 
skrivelser till kommunen och regionen, men det verkar gå trögt. Kanske 
måste vi bilda en starkare opinion genom att gå till media för att få tillbaka 
bussen?  

Sedan har vi frågan: Var skall jag bo när jag blir äldre och hur ordnar det 
kommunala bostadsbolaget Sollentunahem sina köer. Visste du att det i Sol-
lentunahems bestånd finns ca 300 lägenheter avsedda för äldre? För närva-
rande finns det bara en kö för alla åldrar, det finns ingen särskild kö där bara 
du som är äldre kan ställa dig i, är du intresserad av en lägenhet i Sollentuna-
hems bestånd gäller det alltså att ställa sig så tidigt som möjligt i kön, från 16 
år om man är skriven i kommunen.  

I andra kommuner har man annorlunda kösystem där man kan börja köa 
först vid tex 65+ till en viss del av lägenhetsbeståndet. För närvarande finns 
dock inga planer på ändring i Sollentunahems kösystem. Frågan om denna 
tingens ordning har varit uppe i KPR och lär återkomma. 

Vård och omsorgskontoret i Sollentuna, VOK, har organiserats om och är 
nu en processorganisation med fyra avdelningar i stället för fem, men alla 
delar i organisationen verkar inte ha landat ännu. VOK är nu organiserat i en 
avdelning för äldreomsorg och en för funktionshindrade plus två stödavdel-
ningar.  

Pensionärsorganisationerna har fått lämna synpunkter på VOKs nya mål 
och indikatorer, där en punkt vi pekat på är att pensionärsorganisationerna 
måste få komma med tidigare i matchen, så det finns möjlighet att påverka.  

Även planerna på Soloms nya roll har varit uppe. Kommunen vill ta bort 
Soloms särställning och lyfta av uppdragen för utveckling och som reservre-
surs vid kriser. Det kan bli så att kommunen tar över de bitarna i egen regi.  

Pensionärsorganisationerna har även uttryckt vår oro för att de nya statsbi-
dragen inte kommer göra att resurserna för äldreomsorgen ökar som avsett på 
grund av eventuella neddragningar av medlen i kommunens budget.   



8 

 

  

På gång i Grindslanten, ute och inne... 

Margit Lennartsson och Birgitta West-
man (övre bilden) samt  Kerstin Ågren 
och Berit Östlund är med i bokcirkeln.  

Två lediga platser 
i bokcirkeln 
Grindslantens bokcirkel träffas 
en gång i månaden i Rotebro 
bibliotek. Böckerna som vi läser 
och diskuterar lånas oftast från 
bibliotekets bokcirkelkassebe-
stånd.  

Bokcirkeln leds av Marta Ahl-
berg, just nu finns det två lediga 
platser, kontakta Marta om du är 
intresserad, tfn 0736-420446 el- 
er marta_ahlberg@hotmail.com  

http://www.xnxdata.se
mailto:marta_ahlberg@hotmail.com
http://www.xnxdata.se/
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Torsdagspromenad med svampfångst 

Fyra deltagare på premiären för måndagslunchen 
på golfklubben: fr v K-G Holmgren, Agneta Härner,  
Ulla Brodin och Llaila Blomgren. 

På kombinerad svamp–  
och torsdagspromenad  
i trakterna av Fäboda. 

Nytt: måndagslunch 
på golfklubben 
Välkommen till våra nya lunch-
träffar i Sollentuna Golfklubbs 
trevliga restaurang. Där är 
Grindslantens medlemmar väl-
komna varje måndag från 13.00. 
Tala om att du är medlem i 
Grindslanten så får du 10 pro-
cent rabatt på dagens lunch. Det 
finns flera rätter att välja på, 
även en vegetarisk. Kolla me-
nyn på www.sollentunagk.se/se/
restaurang/dagens-lunch  

Nu är våra promenader i full gång. En torsdagsmorgon i mitten av oktober 
samlades tolv tappra svampplockare vid Fäboda parkeringsplats för att ge sig 
ut i terrängen. Efter viss tvekan sattes kursen förbi Fäboda västerut och efter 
gärdena bar det av upp i skogen där vi hittade en hel del svamp.  

Gänget rastade och fikade en timme innan plockandet fortsatt till kl 12, då 
det var dags att försöka hitta tillbaka till parkeringen vilket tog lite tid då en 
gärdesgård med taggtråd ställde till det en del. Till slut kunde vi återsamlas 
och jämföra våra svampkorgar, vissa var väldigt välfyllda och andra inte fullt 
så välfyllda, men alla var nöjda med sin dag. 

Torsdagspromenaderna fortsätter fram till den 25 november då vi tar jul-
lov. Vårterminen startar den 13 januari och som vanligt utgår vi från parke-
ringen vid Sollentuna golfklubb kl 10.00 på torsdagar.                      –Göran 

http://www.sollentunagk.se/se/restaurang/dagens-lunch
http://www.sollentunagk.se/se/restaurang/dagens-lunch
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 Resor 

TISDAG 22 FEBRUARI 

Utfärd till Cloetta och Brunneby Musteri 

Chokladfabriken i Ljungsbro byggdes år 1901 av de tre bröderna Cloetta och 
Ljungsbro där fabriken ligger växte fram mellan Motala ström och Göta ka-
nal. Fabrikens hundraåriga historia av konfektyrtillverkning har präglats av 
choklad, passion, kompetens och stolthet.  

Alldeles utanför den charmiga lilla sjöstaden Borensberg, där Östergöt-
lands vackra slätter möter Göta kanal, ligger Brunneby Musteri. Vår resa går 
först till Cloetta varefter vi åker vidare till Brunneby Musteri där vi serveras 
lunch och besöker butiken.  

Avresa: från Norrvikens station kl 07.50 och från Sollentuna kommunhus kl 
08.00. Samling 10 minuter före bussens avgång. Hemkomst ca kl 18.00 
Pris 695 kr per person.I priset ingår: bussresa, förmiddagskaffe med smörgås 
på Nyköpingsbro samt bordsserverad lunch med kaffe på Brunneby. 
Anmälan till Yvonne Örkander per telefon 070 535 20 74 eller mail 
y.ohrkander@hotmail.com senast den 10 januari. Lämna alltid telefonnum-
mer när bokning sker via mail!  
Betalning till Grindslantens pg  73 72 10-5 senast 19 januari. Minst 30 pers.  

 
ONSDAG 18 MAJ  
Utfärd till Gripsholms slott och Mariefred 
Vi firar våren med en bussutflykt till Gripsholms slott, den vackra kungliga 
Vasaborgen i Mariefred vid Mälaren.  

Statens porträttsamling är inrymd i slottet liksom Gustav III:s vackra pri-
vatteater på tredje våningen. I den pampiga slottssalen står Gustav Vasa i 
helfigur. Vid entrén står Galten och Suggan, två stora kanoner som är krigs-
byten från Ryssland. Vi äter så lunch och tar en tur runt staden.  

Avresa från Sollentuna kommunhus kl 09.30 och Norrvikens station  09.40.  
Samling 10 minuter före bussens avgång. Hemkomst runt kl 16. 
Pris 610 kronor/ person, vilket innefattar guidad busstur, entré till Grips-
holms slott samt lunch. Guide under färden är Lars Wahlström som lett 
många av våra resor de senaste åren. 
Anmälan till Yvonne Örkander per telefon 070-535 20 74 eller mail 
y.ohrkander@hotmail.com senast den 8 april.  Lämna alltid telefonnummer 
när bokningen sker via mail. 
Betalning till Grindslantens pg 73 72 10-5 senast 27 april. Minst 35 pers.  

 
Mer om båda resorna på www.spfseniorerna.se/grindslanten! 
Obs att våra resor är öppna för alla SPF:are i Sollentuna. 

mailto:y.ohrkander@hotmail.com
mailto:y.ohrkander@hotmail.com
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Studiebesök 

ONSDAG 24 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 berättar särskilt om.   

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. 

Kommande: Armémuseum den 9 mars, mer i nästa nummer. 

 

http://www.fondkistansollentuna.se/
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Månadsmöten 

Måndag 15 november kl 13.30 
I november gästas Grindslanten av sollentu-
nabon Ewa Hellström-Boström som är en-
tusiastisk vandrare och har skrivit flera 
böcker om spännande vandringar och även 
bergsklättringar både vinter och sommar 
över hela Europa.  

I hennes produktion finns bland annat 
böcker om att vandra till det kända spanska 
pilgrimsmålet Santiago de Compostela, att 
vandra i Dolomiterna och på Korsika. Hon 
intresserar sig också för hur kropp och själ 
påverkas av vandring och visar bilder från 
sina äventyr.     

Måndag 7 februari kl 13.30 
Vi håller vårt årsmöte och får besök av Kristian Bergström som arbetar hos 
polisen i Sollentuna.  

Han har information om förebyggande polisarbete som berör oss alla som 
medborgare i Sollentuna, särskilt en fråga som just nu är aktuell i Sollentuna, 
nämligen bedrägerier som drabbar pensionärer. Inkassobolag ringer runt och 
försöker lura oss med ganska avancerad övertalningsteknik.  

Spännande och nyttigt med möjlighet att komma med frågor. 

Ewa Hellström-Boström 

Måndag 6 december kl 13.30 
Så är det dags för vår årliga tradition, ett Luciatåg av elever från Sollentuna 
musikklasser under ledning av musikläraren Jakob Lundquist. Jakob berättar 
att hans elever lär sig musik genom sång.  

Sollentuna har flera klasser med sammanlagt ca 400 elever där varje klass 
bildar en kör som sjunger i olika stilar och med varierande svårighetsgrad. 
Grunden är den svenska och västerländska körtraditionen med dess både 
sakrala och profana repertoar.  

Varje klass ger ett par konserter per termin i skolans aula, i olika större 
eller mindre konsertsalar och i kyrkor runt hela kommunen och övriga stock-
holmsområdet. 

 
Grindslantens månadsmöten är öppna för alla pensionärer!  

Känner du någon som är ensam och som inte är medlem hos oss 
är även denne varmt välkommen! 
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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 

 

Måndag 4 april kl 13.30 
Våra bibliotek: Anna Edquist, bibliotekschef och Ewa Rensjö, platsansvarig 
för Arena Rotebro, berättar om bibliotekens i Sollentuna verksamhet och tip-
sar om läsning.  
 

Måndag 2 maj kl 13.30 
Dags för lite glad musik med Grabbarna från Eken. Repertoaren är ur den 
svenska visskatten, som Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube  
varvat med svängiga visor från Irland.  

Grabbarna är Samuel Lindström (dragspel, sång), Kim Persson (mandola, 
flöjter, sång) och Santiago Torres (slagverk) och de är utbildade på SMI re-
spektive Kungl. Musikhögskolan.  

En sprudlande musikupplevelse med sångare som har en diktion så t o m 
kommatecknen hörs. Hörapparater behövs ej! 

Måndag 7 mars kl 13.30 
Denna måndag underhåller imitatören Mats Strandberg, tidigare sportrefe-
rent på Sveriges Radio.  

Så bli inte förvånad om rummet plötsligt tycks fyllt av kända personer som 
Kalle Moraeus, Björn Ranelid, Mikael Persbrandt, Kjell Bergqvist, Ernst Kir-
chsteiger, Stefan Löfven, Johan Ulveson, Jonas Gardell eller Mark Leven-
good.  

Mats berättar också om storheter han mött i radio och TV såsom Arne 
Weise och Björn Hellberg med vilken han tävlade i På spåret. 

Bäst i länet. Naturvårdsverket har rankat Sollentuna och Huddinge som 
länets bästa friluftskommuner. Högst poäng får Sollentuna på området 
”Aktiviteter inom friluftsliv”, bland annat därför att kommunen gjort det lät-
tare för personer med nedsatt rörlighet att komma ut i naturreservaten.    

mailto:y.ohrkander@hotmail.com
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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  

Swish: 123 387 3866 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 070-752 28 59 och 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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http://www.svenskfast.se/sollentuna

