
Hej, jag blev vald som föreningens ordförande vid det extra årsmötet den 16 augusti. Mitt namn är Lars 

Tornérhielm och jag är 69 år, pensionerad officer som sedan pensioneringen driver eget företag. Detta är 

mitt första nyhetsmail. 

 

Först nyheter från vår samarbetspartner: 

Nu har hösten kommit och Bokhandelns författarbesök börjar. Vi kommer flera fantastiska författare hit 

i höst.  

Vi börjar redan nu på lördag 15 september kl.15. Då kommer Jens Liljestrand hit och pratar om sin 

kritikerrosade biografi om Vilhelm Moberg, Mannen i skogen.  

Lördag 6 oktober firar vi jubileum i Bokhandeln 10+120 år. Jag har ägt den i 10 år , men den 

startade som en sommarbokhandel 1898. Dels kommer vi att ha specialpriser men också att bjuda på 

något gott. Mellan kl. 12 - 15 sitter Michael Wiander utanför butiken och signerar sin nya bok om 

Dexter. Passa på ni som har barnbarn i åldern  ca 9 - 13. Kl:15 Är det författarbesök av TV-

stjärnorna Agneta Sjödin och Jessica Frej som berättar om sina nya böcker.  

Lördag 13 oktober kl.15 kommer nestorn i bokbranschen Per. I. Gedin och berättar om sin nya 

bok När Sverige blev modernt, om när funktionalismen kom till Sverige och om 

Stockholmsutställningen.  

Lördag 20 oktober kl. 15 kommer två gamla bekanta. Per Schlingmann och Martin Österdahl. Per 

kommer med en uppföljare till förra årets bok I maktens öga, som blev en sådan succé att den nu blir 

TV-serie. Martin har skrivit boken All business is showbusiness.  

Naturligtvis har vi böckerna till försäljning och författarna signerar. Vi håller som vanligt till inne 

i biblioteket.  

Välkomna önskar Bokhandlare Annika med personal 

 

Sen vill jag påminna om vår egen aktivitet, ett föredrag om depressioner på äldre dagar onsdag 19 sep kl 13-

15 Medlemspris: 50 kr Gäst: 70 kr i vår lokal i Syrenparken. Har du eller känner du någon som tappat 

livsglädjen? Hur vet man att man har drabbats av en depression? Kan långvarig nedstämdhet behandlas? Nu 

erbjuder vi dig en möjlighet att få svar på dessa frågor och att även ställa egna frågor rörande detta. Varför 

inte diskutera ämnet tillsammans? Föredraget leds av psykiatrisjuksköterskan Eeva Espalani. Hon har lång 

erfarenhet av äldrepsykiatri och arbetar på Äldrepsykiatriska mottagningen vid Nacka Sjukhus. Paus efter ca 

45 minuter då det serveras förfriskningar och Eeva kan eventuellt svara på några personliga frågor. Anmälan 

senast 15/9 till saltisspf@gmail.com, 073-071 78 88 eller lista Syrenparken.  

 

Förra veckan var jag på vår seniorgympa, något jag varmt kan rekommendera. 

Vi får in en hel del förslag från SPF centralt, andra föreningar och företag. Vi är restriktiva att 

vidarebefordra de från andra föreningar och företag. Nedan följer dock några inbjudningar som jag ansett 

värda att alla får kännedom om. 

 

Med Vänliga hälsningar 

Lars Tornérhielm 

Ordförande SPF Saltsjöbaden 
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