
Hej, 

 

Hösten kommer med stormsteg och mycket händer! 

Vi samarbetar ju mycket med Annika på Saltsjöbadens bokhandel och nu har hon några 

trevliga septemberprogram 

 

9 september; Moderaternas förre partisekreterare Per Schlingmann kommer som nu debuterar 

som deckarförfattare. Boken utspelas under Almedalsveckan och det är ju en miljö han kan 

väl. I MAKTENS ÖGA har fått stor uppmärksamhet och kommer förmodligen att 

filmatiseras. 

Plats BIBLIOTEKET kl 1500 den 9 september. 

 

Torsdagen den 14 september kommer Maria Dufva och pratar om MITT barn på nätet. Det är 

inte bara en angelägenhet för föräldrar utan även far och morföräldrar. Vad gör våra barn och 

barnbarn på nätet och hur ser det ut med näthat och annat.  

PLATS: SWEET & PURE kl 1800 den 14 september. 

 

23 september kommer återigen Jesper Högström hit. Denna gång har han skrivit en fantastisk 

bok om Hjalmar Söderberg - missa inte detta. 

Plats: Biblioteket kl 1500  

 

Två författare till är på gång, journalisten Björn Häger som skrivit en bok om Carl Bildt och 

sedan kommer äntligen Jan Mårtensson - håll utkik om datum. 

 

TILL SLUT - SPF Seniorerna Saltsjöbaden närmar sig 600 medlemmar och vi har tagit beslut 

om att den som anmäler sig och blir medlem nr 600 kommer att bli bjuden på vårt 40 års kalas 

den 5 oktober. ! Sprid ordet till era kompisar!  

 

Trevlig slut på helgen säger INGEGERD  

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Hallå, 

 

Förlåt ett nytt meddelande men det händer saker. Anna Greta har precis fått biljetter till My 

Fair Lady på Stadsteatern den 6 februari 2018. 

Kostnad 370 kr st men skall vara beställda och betalade senast den 10 sept!!! 

 

Ring Anna Greta 0727-473214 eller maila annagreta.berg@gmail.com och får du positivt svar 

att du fått biljetter så betala in till Pg 438 0207-3 senast 10 sept och skriv ditt namn och My 

fair lady. 

 

Obs några biljetter kvar till Turandot och även där 10 sept sista betalningsdag. 

 

Mvh Ingegerd  
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