
Hej! 

Eftersom vi har en del nya medlemmar (KUL) har vårt teaterombud konstaterat att 
information om köp av teaterbiljetter behöver upprepas. 

Dvs så här  

Teaterbiljetter 

Vi samarbetar med föreningen i Boo, vilket gör att vi får tillgång till tidig bokning och 
reducerade priser. Margareta Sihlberg i Boo hämtar biljetterna och kassören i Boo betalar in 
pengarna. De biljetter, som inte är beställda till angivet datum lämnar Margareta tillbaka. 
Detta samarbete är en stor fördel för oss, och vi måste följa de regler som gäller. 

1. Vid beställning skall du ange namn, adress och telefonnummer. 

2. Betalning skall ske till angivet datum men gärna tidigare. SPF Seniorerna Saltsjöbaden, 
Plusgiro: 438 02 07-3 och ange föreställningens namn. 

3. Avbokning av biljetter senast 2 veckor före datum för inbetalning. 

4. Ibland kan vi skaffa biljetter om det är full bokat. 

OBS  

Det finns biljetter på Dramaten till “Molnens Bröder” den 25 februari kl 1300. Pris 345 kr och 
inbetalning den 6 februari, och till “Försökskaninerna” den 11 april kl 1900. Pris 345 kr och 
inbetalning den 6 februari. 

Trevlig teatervår! 

Inger Beliaev, SPF Seniorernas teaterombud i Saltis ett litet tag till! 

Sedan ÅRSMÖTET ! 

Jag är verkligen stolt över att så många har anmält sig redan – just nu när jag skriver är vi ca 
100 och det börjar bli fullt i salen – dvs vi kommer bara att kunna ta emot ett fåtal till som 
får kaffe och kaka och sitta kvar på underhållningen. Att komma till själva 
årsmötesförhandlingarna är OK i alla fall ifall man vill men då får man stå längs sidorna – 
tyvärr. 

Kom också ihåg att till ett årsmöte är BARA medlemmarna välkomna – gäster får i mån av 
plats(vi prioriterar medlemmar förstås) komma till kaffet och underhållningen men då till en 
kostnad av 70kr. De som är anmälda som gäster får dock väldigt gärna bli medlemmar!!  

OBS – pga vårt förbunds problem med medlemssystemet så har ett antal nya medlemmar ej 
haft chansen att betala medlemsavgiften men dem räknar jag som medlemmar förståssss!!!  
 

VÄLKOMNA! 


