
Hej Alla medlemmar! 

 

Nu börjar hösten snart och jag vill påminna om ett par saker. 

 

1. Gymnastiken börjar som vanligt måndagen den 4 september kl 10.00 och vi kör som 

vanligt, måndag och torsdag mellan 10-11 och man köper klippkort av Therese som är taggad 

inför ny säsong. Vill man pröva på går det utmärkt att bara lösa en gång också. Välkomna. 

 

2. Ni har alla programmet men det är några saker jag måste påpeka 

    - den 7 september står det att HANDELSHUSET är platsen för vår caféträff men det är 

tyvärr inte klart med nya ägarna så vi kommer att vara på STATIONSHUSET - dvs 

Saltsjöbadens stations gamla stationshus och deras Café. Jag pratade med dem idag och de 

gillade idén och önskade oss hjärtligt välkomna - hoppas de fixar något gott.  

   - STUDIEBSEÖKET PÅ SVT - det är 11 september men de KRÄVER ATT FÅ LISTA AV 

ANMÄLDA REDAN DEN 25 AUGUSTI så snälla ANMÄL ER NU. Det är svårt att få till 

dessa besök och jag tror det blir jätteintressant men får vi inte tillräckligt med anmälningar i 

tid så måste vi släppa det hela och då lär det inte gå att fixa nytt snart. Vi får se både studio 

och dekorverkstad och kontrollrum!!! KORT OM TID ALLTSÅ - mer info se programmet!!! 

 

Därpå kommer i sept Folk art å Skansen den 14 sept och PUB den 21 sept och vinprovning 

den 28 sept och så samlar vi oss för det stora JUBELEET den 3 oktober (IRENE 

SVENONIUS) och festen den 5 oktober på GRAND - anmäl er också för platser är 

begränsade! 

 

Vi kommer också att ha medlemsvärvningskampanj nu på tisdag på Tippen utanför ICA och 

då har vi erbjudandet att om man blir medlem nr 600 så får man gratis komma på 40 års 

jubileet på Grand hotel! Gäller naturligtvis också om ni anmäler någon via mail till mig eller 

vår medlemssekreterare utan att vara på Tippen. Stor chans att ni vinner! 

 

Kram och vi ses snart hoppas jag!!!  

Mvh Ingegerd  

 
 


