
Hej och God Jul, 

Nu har vi avslutat alla aktiviteterna 2016 och ser fram emot 2017. Jag hoppas ni haft 
ett bra år. 

Jag bifogar det program som ni kommer att få i er brevlåda tillsammans med fakturan 
på 2017 års medlemsavgift kring den 10 januari. Där finns också kallelse till 
Årsstämman på Grand. Välkomna – botanisera och anmäl er gärna så fort ni ser 
skulle ni få förhinder går det att avboka. 

Det finns en del nyheter som jag hoppas kommer att slå. När ni betalar 
medlemsavgiften så är det litet nyheter i år. Vi har ett nytt medlemssystem så det blir 
ett nytt Bg och OCR nr och ni som är makar/sambo får inte en faktura utan 2 och de 
måste betalas separat med var sitt OCR nummer. 

Fö – som sagt vi har ett nytt medlemssystem och nya hemsidor även om man kan 
diskutera att vi har det för det är bara 1/3 ungefär som fungerar än och man sliter 
med att få det i drift. Jag beklagar detta – det ställer till problem för oss med 
information och registrering för att ni skall få allt rätt och ni har fått 
inloggningsuppgifter för ’mina sidor’ får vänta en stund för än så länge fungerar det 
inte. Skulle ha fungerat från den 1 december. 

Å förbundets vägnar ber jag om ursäkt för det obehaget och ber er ha förståelse för 
att jag och Siv som medlemssekreterare och Lisa som uppdaterar hemsidan inte är 
helt up-to-standard så att säga. 

Vad som händer fö är att SL funderar ang Saltsjöbanan om man under 
ombyggnadsperioden kan göra det ännu bättre med bla några direktlinjer in till city, 
fler snabbtåg i rusningstid och om de kan ordna stationen för anslutningsbussarna i 
Slussen bättre. Vi får se om det blir något. Jag tycker fler båtar från Saltsjökvarn så 
man enkelt kan gå dit och komma till Nybroplan – linjen är perfekt men för få turer. 

Fö så har kommunen tagit beslut om omtag för Saltsjöbadens centrum med 
framförallt färre och lägre byggnader men hur det förslaget kommer att se ut vet vi 
inte än utan det är bara ett uppdrag till tjänstemännen att göra något bättre. 

Inför årsmötet så har vi fått några trevliga förslag ang nya medlemmar i vår styrelse 
istället för de som avgår men vi saknar fortfarande en som skulle vilja vara 
sekreterare i vår styrelse. Jag verkligen önskar att någon skulle vilja och höra av sig 
till Ingegerd.irvine@gmail.com 

Till slut – vi har visserligen blivit fler medlemmar i år men det behövs ännu mer – titta 
i programmet – det är en medlemsvärvningstävling och priset är jättefint – gratis resa 
på vår ’vårlunch’ som i år är en dagsresa till Åland – priset alltså värt 890 kr!!! 
Hoppas många vill vinna detta. 

                                             GOD JUL och GOTT NYTT ÅR     

Med vänlig hälsning 
Ingegerd Thorngren 
ordförande i SPF Seniorerna Saltsjöbaden 
August Plyms väg 12 
13333 Saltsjöbaden 
070/7170616 
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