
Välkomna in till 2017! Hoppas ni haft fina helger. 

Nu skall vi starta det nya året. Ni har fått bifogat program utskickat före jul men 
eftersom jag fick trevligt telefonsamtal igår där man undrade vad som hände så 
skickar jag igen. 

Ni kommer att få det tryckta programmet i nästa vecka. Bring delar ut det från och 
med måndag. Där ligger också inbetalningskortet för medlemsavgiften 2017 som jag 
hoppas ni betalar i tid så att vi slipper påminna. Vill dock säga att ni som blev 
medlemmar efter 1 oktober 2016 ju redan har betalat så ni får bara programmet OCH 
DEN SKRIFTLIGA KALLELSEN TILL ÅRSMÖTET!! 

Det som är mest nära i tid på programmet är 

-        gymnastiken börjar den 16 jan 

-        Onsdagen den 18  januari har vi lära oss om familjejuridik – vad är viktigt 
att känna till. Susanne Eliasson som föreläser har jag hört tidigare och hon är 
strålande bra. OBS att det är på Syrenparken kl 1300! Dvs tid som vi inte haft 
på Syrenparken förut. 

-        Onsdagen den 25 jan kl 1600 så är det vinprovning på Ljuskärrsberget. 

-        Sedan ÅRETS händelse – 16 februari kl 1400 vår årsstämma på Grand 
hotell. 

Dessutom har ju en del biljetter till teaterföreställningar som man redan köpt och 
bridgen har också kört igång. 

Vi hoppas ju också att skidcirkeln kommer igång. Det är bara att anmäla sig och ju 
tidigare vi får in anmälningarna ju bättre program kan vi göra. 

Vi i styrelsen gör ju massa annat också och bifogat idag får ni en rapport av Gulli 
Perneheim som är vår representant i det råd som numera kallas Trygg och säker – 
dvs man jobbar förebyggande får att vi skall ha det bra i Fisksätra och Saltsjöbaden. 
Har ni några synpunkter som ni tycker skall fram till rådet – kontakta Gulli som gärna 
tar emot detta. 

Vi kommer senare att rapportera mera om vad vi gör i kommunens seniorråd och i de 
sjukvårdsinstanser som vi också är representerade. 

Jag har ju avgått ifrån distriktsstyrelsen men sitter i styrelsen för Blomsterfonden så 
är några intresserade av vad som händer där så tar jag tacksamt emot samtal om 
det. 

Till sist – jag skickar detta meddelande via det gamla medlemssystemet som tack 
och lov fortfarande fungerar eftersom vi betalar extra från föreningens sida för att det 
skall vara tillgängligt. Förbundets nya medlemssystem är fortfarande inte så att det 
fungerar för oss som måste jobba med det och Hemsidan har vår hemsidesansvarig 
ganska jobbigt med för att få upp det viktigaste. Jag måste å förbundets vägnar be 



om ursäkt för att vi inte kan ge er den service under en tid som ni ska ha men jag 
jobbar mot förbundet för att det skall gå. Det innebär också att jag fortfarande inte har 
helt full kontroll över alla inbetalningsavier  – tror att jag har fångat in de som är 
tryckta till er nya medlemmar som inte skall betala, men någon kan ha ’slunkit’ 
emellan – ring mig då.  

Så välkomna till 2017 – det kommer att bli ett fantastiskt år tror jag! Hoppas vi ses 
snart. 

Med vänlig hälsning 
Ingegerd Thorngren 
August Plyms väg 12 
13333 Saltsjöbaden 
070/7170616 

 


