
Hej! 

SPF seniorerna centralt har under hösten bytt medlemssystem och hemsida vilket för oss har 

och sker fortfarande, ställt till stora problem. Tex så kan jag fortfarande inte använda det nya 

systemet för att skick ut meddelande till er utan går via det gamla systemet som vi då försöker 

uppdatera parallellt men det innebära att några av er kanske får detta meddelande dubbelt. Det 

gör också att några inte har fått sina fakturor för 2017 och någon har fått dubbelt. Men det 

kommer nog att lösa sig och jag ber om ursäkt. 

Men den hemsidesadress som står på det nyutskickade programmet FUNGERAR TYÄRR 

INTE längre utan klicka på nedanstående länk  

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-

saltsjobaden/  

så bör du komma till vår nya sida. Den är en undersida på förbundets sida: 

http://spfseniorerna.se/ och därifrån kan man också klicka sig vidare till vår förening. 

På vår nya sida finns inget från gamla sidan kvar. Under fliken Om föreningen hittar man 

Brev från ordförande och lista på styrelsen. Aktiviteter håller vår webbredaktör Elisabet 

Engström att lägga in men en PDF av vårt program finns också att leta i. Den kommer att bli 

mer uppdaterad snart. 

Ni har ju också fått inloggningsuppgifter till MINA sidor och dessa fungerar nu och därifrån 

kommer ni också till föreningens hemsida.  Enklast blir ju om ni spar ovanstående länk så 

kommer ni snabbt in. 

Trevlig helg –hoppas ni fått program och faktura och att ni kommer på onsdag på vårt första 

intressanta möte om familjejuridik – anmäl deltagande på saltisspf@gmail.com och sedan är 

vinprovningen på Ljuskärrsberget den 25:e – samma adress för anmälningar för att komma 

fram till den stora händelsen 

ÅRSSTÄMMAN på GRAND hotel den 16 febr kl 1400. Förhandlingar och underhållning och 

framtidsvyer.!! ANMÄL gärna tidigt, i fjol blev det övertecknat och Grand Hotel är otroligt 

på oss och undrar hur många vi blir redan nu. 

 

                            HA EN TREVLIG HELG!!  

  

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