
Hej alla trevliga vänner, 

Nu har vi alla årsmöteshandlingar klara så jag skickar dem. Vi hoppas att många av 
er är nöjda att få dem den här vägen. Det kommer att finnas upptryckta exemplar på 
själva stämman men kanske inte till alla som kommer.  Hör av er ifall ni vill ha ett 
tryckt ex så skall jag tala om vem som bor närmast er som ni kan hämta det hos. 

Vi har idag haft vinprovning på Berget och haft jättetrevligt. Nästa gång blir den 26 
april men vi har ju PUBaftnar också. Kolla i programmet. 

Närmast är dock årsmötet som jag hoppas att vi får många besökare på. Christina 
Winner underhåller efter årsmötesförhandlingarna men vi behöver anmälningar så att 
Grand Hotell klarar av att duka upp kaffe/te och kakor åt oss. 

Det finns också intressanta saker på några lördagar kl 1500 i bokhandlen/biblioteket: 

11 febr så kommer Kjell Olof Feldt och Birgitta von Otter och pratar om sin bok – 
Vägen ut! Om jag förstått det hela rätt så är det ett litet annorlunda sätt att ta sig ur 
alkoholberoende. 

18 febr så kommer förre försvarsministern Sten Tolgfors och pratar om sin bok 
Sverige i NATO. Ämnet har väl blivit än mer intressant varefter dagarna går kan jag 
tycka och ser fram emot en bra diskussion. 

11 mars  SVT profilen Marianne Rundström (och precis som jag skriver detta så ser 
jag att hon blivit utsedd till ÅRETS SENIOR av vår tidning Senioren) hon talar om sin 
bok ’De ofrivilliga pensionärerna’ – skall bli riktigt kul och jag måste nog skramla ihop 
till något och gratulera henne från vår förening när hon nu är här. 

OBS – det nya medlemssystemet fungerar fortfarande inte så jag skickar från det 
gamla som vi prenumererar på ett tag till så det kan hända att några @postadresser 
blir fel. Hoppas det går hyfsat bra. Kan inte göra så mycket mer. 

SIST MEN INTE MINST! Glöm inte att vi har medlemsvärvningstävling – när ni värvar 
glöm inte att anmäla det för det är ju inte säkert att personen ifråga kommer ihåg att 
det är ni som värvat. Flest medlemmar ger ju gratis resa med oss till Åland i juni – se 
programmet!!! 

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

 


