
Månadsbrev oktober SPF seniorerna i Saltsjöbaden/Fisksätra  

Först en påminnelse om att Kakdrottningen, Birgitta Rasmusson kommer till Syrenparken 
onsdagen den 17 oktober kl 1300. Hon är hushållslärare och känd bland annat från "Hela 
Sverige bakar. Det går att efteranmäla sig via vår hemsida, maila saltisspf@gmail.com, 
ringa 0730-717888 eller lista Syrenparken. 

Från styrelsemötet den 3 oktober 

Vi hade en medlemsvärvningskampanj tisdagen den 2 oktober. Den ägde rum utanför ICA i 
Saltsjöbadens centrum under den tid de har 10% rabatt för oss som är 65+. I år tog vi ett 
nytt grepp genom att anordna en tävling. Den gick ut på att gissa vikten på en fruktkorg. 
Den vägde 4970 gram, gissningarna varierade från 2,5 kg till 24 kg. Vinnare var en 
medlem som gissat på 5 kg. Det var 56 personer som deltog varav 50% var medlemmar. 
Vi har nu ringt upp alla som inte var medlemmar. Vi räknar med att det kommer att ge oss 
ca 3-5 nya medlemmar. 

Ingegerd och jag har deltagit i en tvådagars konferens med övriga ordföranden i 
Stockholmsdistriktet, dvs de andra 61 föreningarna. Vi har också varit på möte med 
Södertörnsgruppen och Nacka-Värmdögruppen. Gun Pehrson och jag och har deltagit i 
Seniorrådet. Vi planerar att ta fram en handlingsplan tillsammans med andra 
pensionärsorganisationer som skall ta fram våra krav/förväntningar på vår kommun. Den 
skall naturligtvis behandla vad  de behöver göra för oss äldre. Gulli Perneheim och Kristina 
Linder har deltagit i ett möte med gruppen Trygg och Säker i Nacka.  

Grand hotell i Saltsjöbaden är bokat för vårt årsmöte den 12 februari. Titti Sjöblom kommer 
att underhålla oss i samband med mötet. 

3 olika aktiviteter har genomförts. Ett välbesökt föredrag av utrikeskorrespondenten Bertil 
Karlefors, föredrag om depressioner och en skaldjurskryssning. 

Kommande aktiviteter 

Nacka kommun arrangerar en seniordag den 9 november.  

SeniorNet arrangerar en informationsträff. måndag den 12 november kl. 13-16 PLATS: I 
”Riksäpplet”, Marinens väg 30, Handen, hörsalen på gatuplanet, precis i entrén. Efter 
föreläsningen fika på våning 6 i Nestors egna lokaler. Hiss finns. FÖRHANDSANMÄLAN på 
http://www.nestorfou.se/nestor_evenemang/du-som-ar-senior-kom-och-fira-15-ar-med-
oss/ 

Rabatter 

Vi får numera 10% rabatt på alla typer av behandlingar av HEL friskvård.  De har sina 
lokaler i gamla kommunalhuset på Byvägen 54. Rabatten gäller mellan kl 1000 och 1400. 
Du förväntas skriva in att du är medlem i SPF i kommentarsfältet om du bokar dig på deras 
hemsida. Du skall också vara beredd att visa ditt medlemskort. 

Som SPF medlem kan du utan kostnad ansluta dig till Smart Senior. De ger rabatter på 
många företag, se deras hemsida: https://www.smartsenior.se/ 
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Studiecirkeln Tidsverkstaden senarelägges. Den kommer att inledas med ett 
informationsmöte. Datum är ännu inte bestämt. 

Med tillönskan om en fin höst 

Lars Tornérhielm  
Ordförande  


