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Som kund hos oss är 
du med och skapar 
ett Roslagen där 
människor och företag 
utvecklas.

-  till lokala 
skörde-
marknader

-  till eldsjälar 
och föreningar 
runt om i  
Roslagen

-  till lokala 
artister som 
underhåller på 
äldreboenden

-  till hjärtstartare 
i förenings-
lokaler

-  till Sjörädd-
ningsbåten 
Mathilda, 
stationerad  
i Räfsnäs

Vi har givit över 155 mkr till  
lokala projekt och föreningar via  
bland annat våra Stiftelser

Att vi är just en sparbank betyder att vi delar 
med oss av vår vinst för att utveckla vår bygd 
istället för att dela ut pengar till aktieägare.

Spara lokalt

Tillsammans bygger
vi ett Roslagen
där människor och
företag kan växa

Pernilla
Per

Välkommen till oss    0176 - 770 00   roslagenssparbank.se
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Expedition
Adress: Trädgårdsgatan 5
 Rödakorsgården 
 761 45 Norrtälje
Exp.tid:     Onsdagar               
 kl 11.00 - 13.00
 Helgaftnar stängt

Telefon:  0176-199 88

Årsavgift: Årsavgift aviseras centralt 
                från förbundet

Org.nr: 814400-6676

Hemsida: spfseniorerna.se/rurik 

Epost: foreningen.rurik@telia.com

Anmälan: anmalan.rurik@telia.com
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Grafisk form: Göte Lagerkvist
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Bruttovägen 11, 173 26 Järfälla

Tack för att du ger oss din mailadress! 

Bra att ha när vi behöver skicka snabba 

meddelanden. Dessutom får du ju det digitala 

medlemsbladet från Stockholmsdistriktet!

Du hittar mer information  
om föreningen på den  

här adressen:

www.spfrurik.se

För insänt ej beställt material ansvaras ej.  

Redaktionen förbehåller sig rätten att  

ändra och korta manus, om möjligt i  

samråd med författaren.
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Hej, Rurikvän! 
Du håller nu i din hand 
Rurikbladet gällande 
hösten 2022.
I bladet kan Du läsa om 
hur Programgruppen har 

Ordförande Håkan  
Holgersson har ordet

tänkt sig höstens aktiviteter. Men vi vet ju av 
erfarenhet att det inte alltid blir som det var 
tänkt. 
Rurikbladet kan vara lite knepigt att uppda-
tera när det väl blivit tryckt, eller hur… 
Senaste nytt på Ruriks hemsida uppdateras 
ofta och visar det aktuella läget i föreningen. 
Vi ses på månadsmötena. 
Med vänlig hälsning Håkan.

Evenemang hösten 2022
Gå ofta in på vår hemsida www.spfrurik.se. Där skriver vi allt nytt som händer!  
OBSERVERA att vissa aktiviteter som vi av olika skäl inte hinner få med i bladet  
kan informeras om endast på vår hemsida och/eller som grupputskick med epost.

Månadsträffar. Kostnad 70 kr betalas på plats kontant eller Swish 1232778678. Kaffe 
och smörgås ingår. Anmäl på telefon, brev eller epost anmalan.rurik@telia.com senast 
måndag veckan innan. Expeditionen är normalt öppen onsdagar 11.00 – 13.00. Avvikelser 
informerar vi om på vår hemsida. Besök oss gärna på vår expedition i Röda korsgården.

Nr  Datum  Evenemang         Betala senast
 
2250   6 sep Konstrunda i Norrtälje med Havstornet     Gratis max 25 deltag

2251 12 sep Månadsträff  modevisning, allsång    På plats

2252 15 sept Guidad tur hos Blidö sockens hembygdsförening  1 september

2253 20 sep Soppteater    5 september

2254 25 sep Söndagsmiddag Harrys    På plats

2255 2-3 okt Högbo, bussresa med kulturstopp    Enl resebyrån  

2256 10 okt Månadsträff, Norrtälje på vita duken    På plats

2257 20 okt Konstvandring Östermalm    3 oktober

2258 23 okt Söndagsmiddag    På plats

2259 13-14 nov Tootsi och sedan avresa med Glory    Enl resebyrån

2260 14 nov Månadsträff, Ingemar Lind och dragspel   På plats

2261 17 nov Julmarknad Taxinge slott    1 november

2262 20 nov Söndagsmiddag    På plats

2263   8 dec Julbord Viking line       4 november 

2264 12 dec  Månadsträff  med Lucia, polisinformation   På plats



SPF Rurik Norrtälje

Birgitta Johansson

Håkan Holgersson KerstinAnderson

Bill Rehn Annette Norlén

Ralf  Nord

Johan Österberg

Tommy Karlsson

Styrelsen

Ordförande  Håkan Holgersson  0705672470  h.holgersson123@hotmail.com 
Sekreterare  Kerstin Andersson  0702232848  kerstina31@gmail.com
Medlemssekr.	 Tommy	Karlsson		 0706981697		 tommyflen@hotmail.com
Kassör  Ralf  Nord  0708676717  ralf.e.nord@gmail.com 
V. ordförande  Birgitta Johansson  0702401573  12003@telia.com
Ledamot  Bill Rehn  0706380015  bill.rehn@telia.com
Ledamot  Johan Österberg  0700567447  johan.l.osterberg@gmail.com
Ledamot  Annette Norlén  0736108329  roan_7_ang@hotmail.se

Revisorer Gösta Colliander  0706661120  gosta.colliander@gmail.com
 Siw Nylin  0706688189  siw.nylin@gmail.com
Suppleant  Stig-Åke Pettersson  0706254777  epost 017618189@telia.com

Valberedn. Elisabeth Lewerentz  0705945477  bettanlew@gmail.com
 Lillemor Öst  0706346261  lillemor.ost@telia.com
 Marit Lidfeldt  0705454624  marit.lidfeldt@telia.com

Kommunala pensionsrådet KPR Ralf  Nord, Johan Österberg 5



 

 

 

Välkommen in och hämta 
Livsarkivet med kostnadsfri 

förvaring och bevakning 
 

 

 

 

 

 

  

 
    
Öppet på byrån:  Tel dygnet runt: 
Mån - Fre: 09.00 - 16.00  0176 - 574 58 
Hantverkaregatan 6, Norrtälje  Hemsida: wbb.se 

Erik  Robin  Pia  Anna  Lennart 

- med tiden 

 



Vi skickar inte längre ut fakturor utan i stället får du som ska delta på ett evenemang 
själv göra betalningen med de uppgifter du får av oss. Notera att för varje 
evenemang	finns	sista	betalningsdag.	Vi	stänger	för	anmälningar	när	det	är	fullbokat.

Detta gäller inte våra månadsträffar som man kan anmäla sig till när som helst senast 
måndag  veckan innan. Betalning sker på plats kontant eller med swish. 

Swishnumret är 123 277 86 78. 

Gör så här om du vill anmäla dig till något evenemang. 

• Välj vilket evenemang du vill delta på i 
       Rurikbladet eller på vår hemsida www.spfrurik.se
• Anmäl dig till Ruriks expedition genom att ringa  
       0176-19988 under våra öppettider onsdagar 11.00-13.00 
       eller genom epost till vår nya epostadress:  
       anmalan.rurik@telia.com 
       Naturligtvis går det även bra att göra ett besök. 
• Vid kontakten med oss får du muntligt besked eller svar på din epost om det  
							finns	plats	kvar	och	i	så	fall	vad	du	ska	betala.
• Betalning sker helst till vårt swishnummer 123 277 86 78 eller om det inte är 
       möjligt till vårt bankgironummer 105-4857. Ange evenemangets nummer.

•	 Det	nummer	som	ska	anges	finner	du	också	vid	varje	evenemang	här	i	 
       Rurikbladet och på hemsidan. 
•	 Om	det	inte	finns	plats	hamnar	du	på	en	reservlista	och	blir	i	så	fall	kontaktad 
       om du kan och vill följa med.

Anmälan är bindande och inbetalning skall ske till ett senast-datum som anges för 
respektive evenemang. Vid för få anmälningar ställs aktiviteten in.

Anmälnings- och betalningsrutiner 2022
Utflykter och evenemang

123 277 86 78 105-4857
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Tisdag 6 september evenemang nr 2250 
 Konstvandring i Norrtälje med besök  
 i havstornet

Vi samlas vid ”Snäckan” Norrtälje hamn kl 
11.20.
Intendent Jimmy Gustavsson från konsthallen 
guidar oss på en konstvisning i hamnen mellan 
klockan 11:30 och 12:30.

Vi avslutar med att åka upp i 
Havstornet och titta på den 
fantastiska utsikten över vårt 
Norrtälje.
Vandringen är gratis och max  
25 deltagare
Ansvarig: Sylvia Blomqvist 
0760960086

Måndag 12 september evenemang nr 2251
 Månadsträff  Folkets hus kl 13.30

Välkommen till en fartfylld dag med modevisning och mycket sång och musik!
Kaj Jarbrant heter vår musikant som spelar och sjunger när vi dricker kaffe och 
äter	smörgås.	Är	ni	nyfikna	på	höstens	mode?	Här	finns	möjligheten	när	vi	visar	
både herr och damkläder från affärer i Norrtälje.

Efter modevisningen kommer vår välkända  
profil	Thomas	Sving	som	lovat	att	åta	sig	
Rurikkören i höst! Kan inte bli bättre!
Efter informationen av Thomas har han  
lovat att spela och hålla i allsång!
Om ni missar den här trevliga dagen får ni 
skylla er själva!

September 2022

Teckning: Åke Westin - www.wesstin.nu8



Torsdag 15 september evenemang 
nr 2252 
 Bussresa till Blidö Sockens    
 Hembygdsförening

Vi kommer att få en guidad tur 
genom hembygdsgården, som består 
av	flera	byggnader	från	1730	till	1912.

- Båtsmanstorpet
- Silversmedens hus
- Silversmedjan
- Bagarstugan
- Fähuset
------
- Garaget med loppis
- Titta in i Hemslöjdsbutiken

Hembygdsgården ligger på Oxhalsö, 
Blidö. Adress: Bromskärsvägen 5,  
760 17 Blidö.

Vi åker med buss 634, kl 09:20 
från Norrtälje busstation till Blidö. 
Avstigning vid ICA Blidö, 10:27.

Tillbaka med buss kl 14:11 alt. 15:11.
(Reservation för ändrade busstider)
Enkel lunch med kaffe, ingår i priset. 

Vi kommer att ha bageriet igång  
med möjlighet att köpa hembakat 
tunnbröd.

Ansvariga: Kerstin Andersson 
och Göte Lagerkvist.  
 Pris: 300 kr. 

 Sista inbetalningsdag 1 september. 
 Ange nr 2252

September 2022
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Båtsmanstorp nr 20

Silversmedens hus

Bagarstugan

Fähuset
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September 2022

Tisdag 20 september evenemang nr 2253 
 Soppteater

Föreställningen 
Kollision, 
Kulturhuset  
Sergels torg kl 
12.00 inklusive en 
god soppa.

Vi samlas kl 09.50 
och åker från 
Norrtälje  
busstation med 
buss 676 kl 10.08.

En stressad mäklare tvingas dela bord med en bohemisk författare. Se 
koreografen och dansaren Fredrik Benke Rydman och Soppteaterns Sara 
Jangfeldt kasta sig loss och njut det som uppstår i denna konstnärliga krasch.

 

 Ansvarig: Kerstin Andersson. Pris: 255 kr  
 Sista inbetalningsdag 5 september. Ange nr 2253

Söndag 25 september evenemang nr 2254

 Gemensam middag på restaurang Harrys kl 17.00

 Ansvarig Kerstin Andersson



Söndag – måndag 2-3 oktober evenemang nr 2255

 Bussresa till Högbo med boende på Brukshotellet.  
 Arrangemanget sker i samarbete med Norrtälje resebyrå.

Vi åker med egen buss från Norrtälje 
Bibliotek kl 8.00 söndag 2 oktober åter 
Norrtälje 3 oktober cirka kl 18.30. Resan 
anordnas genom Norrtelje Resebyrå.
Denna fängslande resa tar oss först till 
Sveriges Fängelsemuseum i Gävle där guider 
från Cellskapet berättar om sin vision, 
”Museet som är bäst på att skapa förståelse 
och engagemang för frågor om brott, straff  
och frihet”. 
Lika fängslande är miljön runt Högbo Bruk med anor från 1630-talet och som 
är en unik kombination av natur, aktiviteter och kulturhistoria. Här bor vi på 
Brukshotellet och har lite egen tid för att upptäcka de vackra omgivningarna.
I Mackmyra Whiskyby gör vi en guidad visning och den som önskar kan boka 
en provning av de ädla dryckerna. Efter lunch vänder vi kosan mot Lövstabruk, 
ett av världens främsta järnbruk med anor från 1500-talet. Även här har vi en 
fängslande och spännande historia i kulturmiljö.
  Pris 3.375:-/ person för del i dubbelrum
  Tillägg för enkelrum 950:-
  Tillägg för whiskyprovning 200:-
  Avbeställningsskydd kan tecknas för 7 % av resan pris/person
Anmälan görs på hemsidan www.norrteljeresebyra.se/hogbo till Norrtelje 
Resebyrå som ansvarar för resan. Alternativt kan du också boka genom att ringa 
till resebyrån 0176 12500 eller maila till info@nrbs.se

Måndag 10 oktober evenemang nr 2256

 Månadsträff
Denna	måndag	blir	det	filmvisning	och	sång	och	musik	igen!
Norrtälje på vita duken!
Johan	Bergman	Lindfors	visar	filmer	där	kända	skådespelare	som	Sickan	Carlsson,	
Nils	Poppe,	Gösta	Ekman	och	många	fler	har	filmat	på	vår	stads	gator	och	torg!	
Välkommen	till	en	spännande	ŕesa	till	Filmstaden	Norrtälje!
Efter	film	kommer	sång	och	musik	nu	med	Oddorkestern!

Oktober 2022
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Oktober 2022

Torsdag den 20 oktober evenemang nr 2257

 Konstvandring Östermalm
Vi åker buss 676 kl 10.48 från Norrtälje 
busstation till Tekniska Högskolan och sedan 
promenerar vi till Eriksbergsplan (ca 10 min) 
där vår guide Marie Andersson möter upp 
oss.
Vandringen börjar kl 12.30 och tar cirka 1 ½ 
timme.
Vi vandrar genom Lärkstan mot området 
kring Kungliga Tekniska högskolan och tittar 
närmare på både skulptur och arkitektur 
från olika tidsepoker. Vandringen tar oss 
till två mindre kända parkområden, förbi 
Engelbrektskyrkan och två arkitekturskolor.
Ansvarig: Kerstin Andersson
 Pris: 180 kr Sista inbetalningsdag 3 oktober 
ange Kod 2257

Söndag 23 oktober söndagsmiddag evenemang nr 2258
Gemensam middag kl 17.00 på någon av Norrtäljes restauranger, vilken meddelas 
vid anmälan.
Ansvarig: Annette Norlén

30 sept

13



NOVEMBER

Söndag-måndag 13- 14 november evenemang nr 2259
Se Tootsie och sedan kryssning med Viking Glory. 
Arrangemanget sker i samarbete med Norrtälje resebyrå.
Vi reser med buss från Norrtälje Bibliotek den 13 
november kl 13.00 ser föreställningen Tootsie på Oscars kl 
15.00 därefter kryssning med m/s Glory kl 20.00.  
Åter Norrtälje den 14 november kl 20.30
Musikalkomedin Tootsie är baserad på den Oscarsbelönade 
och	älskade	filmen	med	Dustin	Hoffman	från	1982.	
Historien om den egoistiska karriärdrivna mannen som 

får allt, när han spelar kvinna, älskas i alla 
former av publik och kritiker.
Anmälan görs på hemsidan www.
norrteljeresebyra.se/tootsie till Norrtelje 
Resebyrå som ansvarar för resan.  
Alternativt kan du också boka genom att 
ringa till resebyrån 0176 12500 eller maila 
till info@nrbs.se

Måndag 14 november evenemang nr 2260

Nu blir det ett månadsmöte som många längtat till!

Den här dagen kommer 
Ingemar Lind och berättar om 
sångfåglar.

Därefter bjuder Norrtelje 
Dragspelsklubb på musikalisk 
underhållning!

November 2022
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November 2022

Torsdag 17 november evenemang nr 2261

 Julmarknad Taxinge slott
Vi åker till Taxinge slott på julmarknad med 
egen buss från Norrtälje biblioteket kl 09.00. 
Tillbaka hemma i Norrtälje cirka 16.00. 
Se största julmässa på sörmländska Taxinge Slott, med över 100 av landets 
bästa hantverkare. Där kan vi gå runt och botanisera bland deras fantastiska, 
handtillverkade produkter och lösa julklappsbestyren på en och samma dag.
Gör ett besök på slottscaféet och upplev Norra Europas största kaksortiment 
med över 65 olika sorter. Allt från smörgåsar till tårtor.
Ansvarig: Sylvia Blomqvist 0760960086
Pris 350 kr (där ingår buss och entré).. 
Sista betalningsdag 1 november Ange nr 2261

Söndag 20 november evenemang nr 2262
Gemensam middag kl 17.00 på någon av Norrtäljes restauranger,  
vilken meddelas vid anmälan. Ansvarig: Tommy Karlsson

65 år – Grattis! Du får seniorrabatt.
Som                    kan du njuta av fler härliga erbjudandenstammis

7 %*
 rabatt på alla dina köp – varje tisdag och onsdag. 

Tisdagar och onsdagar kommer alltså att vara extra speciella 

för dig framöver. Markera dagarna i kalendern så kommer du 

ihåg när det är dags att handla!

*   Rabatten gäller på hela sortimentet förutom tobak, beställningar, förmedlade 
tjänster, receptfria varor och spel. Går ej att kombinera med andra %-rabatter.

Så här fungerar seniorrabatten:
Gäller från det år du fyller 65 år.
Laddas på ditt stammiskonto.
Så länge du handlat med ditt kopplade 
kort de senaste fyra månaderna.

för dig framöver. Markera dagarna i kalendern så kommer du 

Så här fungerar seniorrabatten:

Kryddan
Billborgsgatan 7 

Telefon: 0176-103 01
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December 2022

Torsdag 8 december evenemang nr 2263

 Julbord på Vikinglinjens m/s Rosella
Vi åker med egen buss kl 11.00 från Norrtälje Bibliotek till Kapellskär, samling kl 
10.45. Vi beräknas att vara tillbaka i Norrtälje ca kl 18.10. 
Kom ihåg att ta med giltig ID-handling.
M/S Rosella avgår kl 12.00.
När vi går ombord står ett härligt julbord med traditionell touch uppdukat, fyllt av 
vällagade svenska klassiker toppat med en hel del vegetariska och veganska rätter. 
Serveras i The Buffet och dryck ingår. Välj om du vill ha alkoholfritt alternativ 
eller vin, öl, läsk och kaffe.
Ansvarig: Kerstin Andersson
Pris: 480 kr/person Sista betalningsdag 4 november Ange kod 2263

Måndag 12 december evenemang nr 2264

 Månadsträff
Vi	firar	Lucia	med	ett	fint	Luciatåg	från	Roslagens	Kulturskola!
Kaffe och lussebulle sitter bra efter Lucian!
Polisen Carola kommer och informerar om bedrägerier mot 
äldre som ökat den sista tiden.
Nu	avslutar	vi	med	lite	flärd,	vackra	jularrangemang	visar	vår	
välkända	florist	Evi-Britt	Björck.	Har	du	tur	kanske	du	vinner	 
ett vackert arrangemang, men då måste du köpa lotter när  
du kommer!



Boka din synundersökning på specsavers.se

25% på ett par kompletta glasögon gäller vid köp av båge från 795 kr och gäller båge inklusive glas och eventuella behandlingar. Kan kombineras 
med synundersökningserbjudanden. Kan inte kombineras med 2för1, ett par med fritt tillval eller andra erbjudanden/rabatter. Gäller för kund över 
60 år. Gäller ej köp online. Till butik: ange köpkod 1Q. ©2022 Specsavers.

Gäller kompletta 
glasögon från

795kr
Gäller 

endast till
30/6

Gäller även 
progressiva

25% rabatt 
till dig över 
60 år

Norrtälje
Tullportsgatan 11, 0176-104 30.
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Dina gåvor gör stor skillnad. Genom försäljning omvandlar  
vi dem till hjälpverksamhet.  

Förutom	secondhandbutik	finns	ett	café	med	hembakat	bröd.	 
Öppettiderna kan variera så ring 0176 57989  

eller maila krets.norrtalje@redcross.se för aktuell info.  
Besöksadress Trädgårdsgatan 5

  BRIDGE

Spelet bedrivs i IOGT-NTO-huset,  
bakom Kapellet i början av Tullportsgatan.

Bridgesektionen
Rurik Bridge anordnar bridgespel 
för medlemmar i Rurik tisdagar, 
onsdagar och fredagar klockan  
09:45 till 14:15.  
Vi är omkring 40 som spelar vid varje 

tillfälle. Hösten 2022 startar vi tisdagen den 30 augusti och spelar fram till 
fredagen den 16 december. Vi spelar i IOGT-NTO huset, Stockholmsvägen 1. 
Mer	information	karta,	spelprogram	och	resultat	med	mera	finns	på	vår	 
hemsida bridgenshus.se. Spelavgiften är 30 kronor per spelare/gång. 
Bridge för nybörjare ordnar vi efterhand om tillräckligt många intresserade 
anmäler sig till utbildning.                                
     Kontakt: Georg Ekeström, Tel 070 633 55 69 - E-post: georg.ekestrom@telia.com   

 



FÖRVERKLIGA 
DINA RESEDRÖMMAR,
Kontakta oss!

Upplev världen!
Vi hjälper dig med
flyg, hotell, kryssningar
i Medelhavet och Karibien.

Charterresan med 
Apollo, Ving, TUI mfl.
fixar vi också.

Grupparrangemang
enligt ditt önskemål.



Curling utan is har visat 
sig vara ett givande spel, som 
gjort för oss lite äldre. Så kom 
och pröva på! Lagindelning 
sker genom lottning. Vi spelar 
i sporthallen på Nordrona, 
Kaserngatan 2. 

Måndag och torsdag med start  
9.30, spelet pågår i ca: 2,5 tim.

Uppehåll under sommaren, men 
håll utkik på vår hemsida om 
aktuella starttider.

 www.spfrurik.se 

Spelavgift 40 kr betalas på plats.

Vi spelar tillsammans med PRO.
Har du frågor ring: 
Göran Wase. Telefon: 070-3388471

MATTCURLING

RURIKKÖREN

Välkommen till Rurikkören
Rurikkören startar igen till hösten. 

Ny körledare är:  Thomas Sving. 

Uppgifter om datum för start och plats är inte 
klart vid trycket av detta Rurikblad men information  
kommer som epost och på vår hemsida

Kontakta Ruriks expedition för mer info.  
Telefon 0176-199 88
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Vi spelar boule hela året på måndagar och onsdagar, under vintersä-
song	även	de	flesta	lördagarna.	Vintersäsong	börjar	första	oktober	och	håller	
på till sista april. 

Måndagar och onsdagar börjar vi 09.45 och på lördagar börjar vi 13.00.

Vi spelar mestadels två omgångar, 
och	har	en	fikapaus	och	spelar	sedan	
en gång till och det tar ungefär två 
timmar.

Det	finns	bouleklot	att	låna	för	Dig	
som vill prova på.

När vi spelar inomhus är vi i Boule-
hallen vid Sportcentrum och då tar 
vi ut en mindre avgift, 20 kronor per 
gång.

Under sommartid spelar vi utomhus 
på boulebanor i Vigelsjö, från 1 maj 
till 30 september. Då startar vi klock-
an 10.00. Utomhussäsongen kan va-
riera. 

Det är en mycket trevlig, rolig och spännande tillvaro som alla kan delta i. 
Att spela boule är roligt och ger en god gemenskap, och vi vill att alla ska tri-
vas och må bra.

Har du frågor kontakta: 
Lars Eriksson, telefon 0705-610406
eller 
Inger Holmberg, telefon 0176-13219, 070-2323049.

BOULESEKTIONEN



Tennissektionen. 
Vi spelar dubbel 
och bara korta set, 
då får vi spela of-
tare. Men eftersom 
det	bara	finns	två	
banor i tennishallen 
så sitter några och 
vilar i väntan på att 

få spela. Då passar det bra att vara social och prata om bl a helgens nyheter.
Tennishallen ligger vid Rodengymnasiet och har ny belysning 
och en ny typ av beläggning som ger ganska långsam studs.
Sommartid spelar vi på de fyra grusbanorna i vår vackra Socie-
tespark. De banorna har långsammare studs, som gör att man 
hinner med bollarna ännu bättre. 
Det	finns	ett	40-tal	spelare	på	telefonlistan.	Ett	20	tal	herrar	och	några	damer	
spelar varje måndag mellan kl. 9-11. 
Damerna spelar också själva en extra timme därefter på måndagen. 
Mer information ring: Hans-Gunnar Andersson, Telefon:  070 616 35 48

Vi	började	under	vårterminen	med	att	spela	biljard	och	det	finns	många	
intresserade. Idag har vi en eftermiddagsgrupp som spelar tisdagar. 
Vi	vill	gärna	starta	en	eller	flera	nya	grupper.	Nybörjare	får	tre	gånger	av	
utbildning och råd hur man gör. Vi har tillgång till Norrtälje Biljardklubbs 
lokal, som ligger på Stockholmsv. 17 i källaren, ingång på baksidan. 
Biljardklubben har 6 biljard-bord av högsta kvatitet. 
Anmälan under augusti. 
Vi börjar den 6:e sept. 
En grupp nybörjare klockan 
10.00 och fortsätter med 
lite erfarna biljardspelare 
klockan 14.00. 
För mer info kontakta Lars 
Eriksson 070610406.

Blir intresset mycket stort 
kan vi ta en dag till.

TENNIS

BILJARD

 
- 
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Östersjöns mest prisvärda resor

Kryssning med 
Viking Glory

Viking Glory
Östersjöns modernaste

kryssningsfartyg och ett av
världens klimatsmartaste.

695:- 
För grupper med minst 8 personer.  
Prisex/person när två personer delar  
en Insidehytt, buffé inkl dryck och  
frukost. Ange kod SENIORB. Prisex för 
enskilda 960:-. Boka på Vikingline.se



Svensk Fastighetsförmedling Kyrkogatan 8 T +46 176 766 90 svenskfast.se/norrtalje

svenskfast.se/norrtalje

Linda 
Drougge

Arja 
Joelsson 

Lars 
Karlsson

Ann-Sofie 
Demander

Hanna 
Forsberg

Jennie 
Ulland

Jonas 
Ericsson

Anders 
Lijsing

Maria 
Alex

Felicia 
Wärme

Lina 
Bergström

Fotografera 
när det är  
som vackrast.
Sälj först när rätt pris och köpare  
är på plats. Boka möte med oss  
på svenskfast.se/norrtalje

Retur: SPF Rurik 
Trädgårdsgatan 5, 761 45 Norrtälje

Medlems-
tiding


