
Kära vänner, 

Synd att man inte var med på Stadsteatern bakom kulisserna i måndags för det var 
tydligen väldigt bra men jag hoppas att jag träffar så många som möjligt nu på 
onsdag den 15:e mars kl 1630 på Sweet&Pure på Tippen. Vi prövar med PUB kväll – 
man beställer vad man vill och jag hoppas vi får en trevlig stund tillsammans – inget 
speciellt program utan bara prata! 

Sedan vill jag också kopiera in en affisch från Nacka kommun – det är fortfarande så 
att kommunen sponsrar så att vi kan få bra utbildning och lära oss det enkla i det 
digitala samhället – anmäl er eller om ni har någon vän som skulle behöva övertala 
vederbörande att gå! Det är nog snart slut på den här satsningen. Många har gått 
men det finns fler – alla som fyllt 65 är välkomna – man behöver inte vara SPF 
medlem. Jag är dock väldigt intresserad av att hjälpa till att så många som möjligt 
kan så jag ber er – försök att övertala vänner som inte kan att gå. 

Sist – kan jag be om en tjänst? Eftersom vi har MYCKET strul med förbundets nya 
medlemssystem så måste jag fortfarande skicka ut meddelande med det gamla 
systemet. Det innebär att en del av er får dubbelt – förlåt – det skall försvinna men de 
som anmält att ni ville bli medlemmar efter nyår – kan jag be er skicka ett mail till mig 
när ni fått fakturan på medlemsavgiften? Jag har svårigheter att följa upp det. 

Samma så gäller det er som inte betalt medlemsavgiften för 2017 att än har inte 
påminnelsefakturan kommit ut och vill ni betala innan och inte hittar ert OCR nummer 
så maila mig så kan jag kanske generera ett men annars vänta till fakturan kommer 
och betala då så är jag jättetacksam. 

Glad vår önskar jag.    

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

 


