
 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 VÅRPROGRAM 2018  

Läs om vår verksamhet: 
Hemsida: 

http://www.spfseniorerna.se/ 

saltsjobaden  

Facebook: SPFSaltsjöbaden 
 

Vår postadress: 
SPF Seniorerna Saltsjöbaden, 

c/o Thorngren,  

August Plyms väg 12,  

133 33 Saltsjöbaden 

Så här anmäler du dig till 

våra aktiviteter … 
E-post: saltisspf@gmail.com 

Telefonsvarare: 0730-717 888 

Lista: på Syrenparken 
 

… och så här betalar du 

aktiviteterna: 
Bankgiro: 121-0202 

Swish: 1233 781 374 

Ange aktivitet och ditt namn. 

Medlemsavgift  
Betalas enligt avi med OCR-nummer till SPF:s riksförbunds 

bankgironummer 505-1743 
 

Har du en e-postadress? 
Vänligen meddela den till: siv.flodqvist@gmail.com 
 

Har du svårt att ta dig till våra aktiviteter?  

Ring någon i styrelsen så ordnar vi med hämtning och samåkning. 

 

LÄS SENIOREN – vår medlemstidskrift!  

http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
mailto:siv.flodqvist@gmail.com
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VÄLKOMNA TILL ETT NYTT ÅR 

MED SPF SALTSJÖBADEN! 
Tekniken går framåt och jag ser att fler och fler av er läser vad jag 

skriver i mina e-postmeddelanden och kommer till de möten jag 

annonserar den vägen.  

SPF har fått ett nytt medlemssystem. Systemet gör att jag kan 

skicka ut ett fåtal adresserade pappersbrev samtidigt som de flesta 

av er får samma information elektroniskt. Det blir mindre arbets-

krävande och mer ekonomiskt!  

Framöver kommer vi att skicka ut endast ett tryckt programblad 

per år. Det skickas i början av året tillsammans med fakturan för 

medlemsavgiften och kallelsen till årsmötet. Därefter kommer in-

formation om nytillkomna eller ändrade träffar med e-post. De 

utan e-post får samma information kvartalsvis via snigelposten. 

Om du har en e-postadress, men inte får e-postmeddelanden från 

SPF, så ber vi dig att skicka den till saltisspf@gmail.com.  

Under hösten har vi tyvärr fått ställa in flera träffar. Kanske har vi 

varit för ambitiösa. Nu drar vi ner på antalet. Under våren har vi 

två möten som jag hoppas att många kommer till. I januari kom-

mer finanslandstingsrådet Irene Svenonius. Som ytterst ansvarig 

för sjukvård och kollektivtrafik kommer hon att förmedla vad 

som händer inom dessa områden. Till det andra mötet, i april, 

kommer två politiker och en hög tjänsteman från kommunen och 

ger oss en aktuell bild av Saltsjöbadens utveckling.    

I vår har vi beställt buss och en riktigt bra guide för en eftermid-

dagstur genom flera av Nackas delar. Hur många har sett Kvarn-

holmen, Tollare, åkt genom Erstaviksskogen? Som avslutning i 

juni tar vi en båttur på Göta Kanal. Vi hoppas att det blir lika lyc-

kat som Ålandsresan förra året. 

Glad vår och sommar 

önskar styrelsen genom Ingegerd Thorngren  
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VÅRA AKTIVITETER  

Studiebesök och föredrag 
Studiebesök och föredrag anmäler du dig till i förväg. Anmälan är 

bindande om du inte avbokar den senast den dag som anges som 

sista anmälningsdag. Kontant betalning sker på plats. Ytterligare 

information hittar du vid respektive aktivitet i detta program samt 

ofta i e-postbrev från ordförande. 

Resor 
SPF Saltsjöbaden anordnar inga längre resor utan endast dags-

resor. Vårens resor är en busstur med sightseeing i Nacka kom-

mun i april och en resa på Göta Kanal i juni. Stockholmsdistriktet 

har ett stort utbud om du vill resa lite längre.  

Teaterbesök 
Bokning av teaterbiljetter görs genom betalning till vårt bankgiro-

konto. Biljetterna skickas hem. Vilka föreställningar som erbjuds 

samt aktuella tider och priser för respektive föreställning finner 

du på sidan 8. 

Motion 
Vi ordnar skogsvandring med hjälp av karta inom ramen för 

Friska Nacka. Läs mer på sidan 7.  

Seniorgympan fortsätter som vanligt i IP-paviljongen i Neglinge, 

se sidan 6. 

Lokaler  
I Saltsjöbaden har vi två lokaler för sammankomster:  

- ”Berget” eller ”Ljuskärrsberget” är Föreningslokalen på Ljus-

kärrsvägen 5. 

- ”Parken” eller ”Syrenparken” är Sällskapsrummet på Syrenpar-

ken 17. 
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Priser 
Pris för medlem är vanligtvis 50 kr för föredragen. Ta gärna med 

en vän. Avgiften för icke-medlem är något högre: 70 kr. Dess-

utom kan andra priser gälla och de anges då vid respektive ak-

tivitet i detta programblad.  

Föreningen betalar för studiebesök och föreläsare. Vi behöver 

därför ta in avgifter från medlemmarna för att täcka den aktuella 

kostnaden. Vi förutsätter att om du har anmält dig till en aktivitet 

så kommer du. Blir du akut sjuk eller får annat plötsligt förhinder 

vill vi att du hör av dig på telefon 0730-717 888 eller på e-post: 

saltisspf@gmail.com. Tänk på att du annars stänger ute andra 

medlemmar när deltagarantalet är begränsat! 

E-post 
E-post är den kommunikationsväg som vi främst använder. Den 

ger oss ett enkelt, snabbt och billigt sätt att nå ut med gemensam 

information till alla medlemmar. Vi kommer att i ökande omfatt-

ning kommunicera elektroniskt med dem som har e-postadress. 

Övriga kommer att få samma information på papper, se informa-

tion från ordförande på sidan 3. 

Medlemskap och -kort 
Du blir medlem genom att betala medlemsavgift enligt avi som skickas 

tillsammans med detta programblad. Medlemskortet kommer med tid-

ningen SENIOREN nr 2 – ta väl vara på kortet för det kan behöva visas 

upp för att få eventuella rabatter vid inköp.  
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VÅRA CIRKLAR 

Seniorgympa med friskvård 
Mycket uppskattad med proffsig instruktör. Tid: måndagar och 

torsdagar kl 10 - 11 med start måndag 8 januari. Plats: IP-pavil-

jongen i Neglinge. Klippkort 500 kr för 11 gånger eller 50 kr/ 

gång (gamla kort gäller). Terminskort 1 200 kr. Betalning görs på 

plats kontant eller med Swish till instruktören. Ingen anmälan - 

bara kom! 

Bridge på Berget 
Vi spelar och äter medhavd lunch i Föreningslokalen, Ljuskärrs-

vägen 5. Alla spelar mot alla. Nya deltagare är välkomna men 

viss spelvana behövs. Bridgecirkeln startar måndag 15 januari kl 

11.30 och träffas varje vecka samma tid till slutet av maj 2018. 

Ny cirkelledare blir Annika Cederborg. Priset är 20 kr/gång. 
Anmälan behövs inte - bara kom! 

Bokcirkel 
Bokcirkeln träffas hemma hos medlemmarna ca en gång i måna-

den och diskuterar då en bok som alla har läst. Cirkeln har idag 

sju deltagare och är fulltalig. Vi startar gärna en ny cirkel om 

intresse finns. Hör av dig till Elisabet Engström på e-post: 

elisabetengstrom8@gmail.com eller 0702-21 00 65 om du vill ha 

mer information eller få hjälp att komma igång med en ny bokcir-

kel. 

Golfcirkel 
SPF:s golfgrupp är nu uppe i 45 medlemmar och vi kommer att 

fortsätta med cirkeln även i år. All information om våra tävlingar 

med våra grannföreningar går ut via e-post till de som är anmälda 

till gruppen. Fler är hjärtliga välkomna att anmäla sig till 

evahyden@hotmail.se. 

mailto:elisabetengstrom8@gmail.com
mailto:evahyden@hotmail.se
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VÄNFÖRENINGAR  

Vänföreningarna har egna program och du är välkommen att delta 

i deras aktiviteter. De ordnar även trevliga resor och utflykter. 

- SPF Seniorerna Nacka 

- SPF Seniorerna Boo 

- SPF Seniorerna Svanen Älta 

- SPF Seniorerna Värmdö 

Sök efter respektive vänförening genom att klicka på Föreningar 

på SPF:s hemsida: http://www.spfseniorerna.se.  

FRISKA NACKA 

Välkomna till en rolig form av motion i sommar - Friska Nacka! 

Du vandrar i Skutvikens omgivningar, får naturupplevelser och 

hittar kontroller som Järla Orientering har satt ut. Till din hjälp får 

du en karta där kontrollerna markerats. Du gör allt när du vill och 

i din egen takt, ensam eller tillsammans med andra. Varför inte gå 

i grupp? Läs mer här: http://www.friskanacka.se/ 

SPF Saltsjöbaden kommer att ha kartor som du kan beställa. Del-

tagandet kostar 10 kr per medlem. När du är nöjd med din vand-

ring så meddelar du oss, via e-post, hur många kontroller som du 

har hittat. Efter sommaren delar vi ut pris till den som hittat flest 

kontroller! 

I vår kommer du att få mer information om Friska Nacka och för-

utsättningarna för deltagande i e-postbrev från SPF Saltsjöbaden. 

http://www.spfseniorerna.se/
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TEATER 

Under våren har vi biljetter till fyra föreställningar. Tillsammans 

med vår systerförening i Boo har vi ca 10 biljetter till varje före-

ställning. Din anmälan är giltig efter att du har betalat in ditt be-

lopp på vårt bankgirokonto: 121-0202. Avvakta dock med betal-

ningen tills du säkert vet att din biljett är bokad för dig. Vill du 

vara säker på att få biljetter så måste du beställa dem i god tid. 

Även om datum för betalning har passerat kan det finnas extra 

biljetter som uppkommit genom återbud. Beställ via vårt teater-

ombud Anna-Greta Berg, annagreta.berg@gmail.com eller 0727-

47 32 14. 

 

Datum  Föreställning Betala senast Pris 

21 januari Dramaten:  

Tartuffe 

9 januari 360 kr 

3 mars Dramaten:  

Peer Gynt 

9 januari 360 kr 

27 mars Dramaten:  

Påklädaren 

9 januari 360 kr 

5 april Dramaten:  

Höst och vinter 

27 februari 295 kr 

 

I detta programblad har vi inte kunnat få med information om 

höstens föreställningar. I de fall biljetter till dem måste beställas 

redan under våren kommer du att få information om datum, tider 

och pris i e-postbrev. Hör av dig till vårt teaterombud om du har 

frågor! 

 

 

  

mailto:annagreta.berg@gmail.com
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Baggensfjärdens hemtjänst AB 
Verksamhetsansvarig: Lotta Granqvist 

Tjänster   

Hemtjänst med omvårdnad och service, Ledsag-
ning och avlösning, Hushållsnära tjänster 

Verksamhetens innehåll 
1. Vi ska ge våra kunder god vård/omsorg och service utifrån 

kundens behov och önskan  

2. Kunden ska ges möjlighet vara delaktig i planering av insats  
3. Stor vikt läggs vid ett gott bemötande och kunnighet från 

vår personal  

Personal och kompetens 

• Personalens grundutbildning: Undersköterska, vårdbiträde 

• Personalen har erfarenhet av arbete i socialtjänsten 
• Språkkunskaper: Engelska, spanska, tigrinja, polska 

 

Adress: Torggatan 4, 133 31 Saltsjöbaden 
Telefon: 08-717 04 97 
Fax: 08-717 04 98 

E-post: baggensfjardens.hemtjanst@telia.com 
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JANUARI 

Landstingets sjukvård och kollektivtrafik 

Vad kan vi förvänta oss? 
Tisdag 

30 jan 

kl 14.00 

”Berget” 

Föredrag av finanslandstingsrådet Irene Sve-

nonius (M). Hon kommer att beröra frågor 

som: Vad kan vi äldre förvänta oss av lands-

tinget framöver? Vad händer inom sjukvår-

den och kollektivtrafiken? Vad händer med 

Saltsjöbanan?  

Förfriskningar serveras. 

Anmälan senast torsdag 25 januari på 

saltisspf@gmail.com, 0703-717 888 eller lista 

på Syrenparken. 

Pris: 

50 kr 

(gäst: 

70 kr) 

FEBRUARI 

 Årsstämma 2018  
Onsdag 

14 feb 

kl 14.00 
Grand 

Hotel 

SPF Seniorerna Saltsjöbaden håller årsstämma 

på Grand Hotel Saltsjöbaden, lokal Grönskär.  

Efter årsmötesförhandlingarna får vi underhåll-

ning av schlagersångerskan Marianne Kock och 

hennes tre musiker. Marianne Kock har både le-

gat på Svensktoppen och tävlat i Melodifestiva-

len, men det var några år sedan. Föreningen bju-

der på kaffe och kakor. 

Anmälan senast fredag 9 februari på 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller lista 

på Syrenparken. Se separat kallelse! 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

Pris för 

gäster: 

50 kr 

mailto:saltisspf@gmail.com
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MARS 

 Rånaren Roberts historia  
Torsdag 

8 mar 

kl 19.30 
”Parken” 

Kom och lyssna på en historia om Robert 

Carlsson och hans kriminella yrkesbana 

som småtjuv och slyngel i Stockholm vid 

förra sekelskiftet. Resan tar honom därefter 

runt hela världen - för att till slut återvända 

till utgångspunkten. Michael Lechner dra-

matiserar historien i ord och autentiska 

bilder.  

Förfriskningar serveras. 

Anmälan senast söndag 4 mars till 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller 

lista Syrenparken. 

 

Pris: 

50 kr 

(gäst: 

70 kr) 

    

Vinprovning  

med portugisiskt tema    
Torsdag 

15 mar 

kl 16.00 
”Berget” 

 

Vinkunnige K-G Bergqvist, medlem i 

”Munskänkarna”, håller vinprovning med 

portugisiskt tema för oss. Ta med 3 st vin-

glas. Självkostnadspris för vin och tilltugg. 

Max 30 deltagare.  

Anmälan senast måndag 12 mars till 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller 

lista Syrenparken. 

 

Pris: 

100 kr  

 

mailto:saltisspf@gmail.com
mailto:saltisspf@gmail.com
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APRIL 

 Busstur i Nacka  
Onsdag  

18 apr 

kl 13.00 

Vi ordnar en guidad bussrundtur inom 

kommunen. Vår tur börjar vid Circle K-

macken kl 13.00 där första upphämtning 

sker och övriga hämtas vid Syrenparken kl 

13.10. Turen går genom Saltsjöbaden och 

Fisksätra och under tiden berättar Ingegerd 

Thorngren om omgivningarna. Kl 13.40 vid 

Nacka Forum stiger vår guide Ewa Wegne-

lius, fd informatör i Nacka kommun, på till-

sammans med eventuella medlemmar från 

våra vänföreningar. Turen går bl a genom 

Lännersta, Tollare, Kvarnholmen, Älta. 

Fika intas på Hellasgården. Vi har fått sär-

skilt tillstånd att åka genom Erstavik på 

återvägen. 

Begränsat antal platser. Anmäl dig i tid! 

Både vänföreningarnas och Saltsjöbadens 

medlemmar anmäler sig senast fredag 13 

april till SPF Saltsjöbaden på 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller 

lista på Syrenparken.  

Betalning görs kontant eller med Swish på 

bussen. 

 

Pris: 

150 kr 

för 

buss, 

fika 

och 

guide 

 

  

mailto:saltisspf@gmail.com
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APRIL  

 

Aktuell stadsplanering i 

Nacka 
 

Torsdag 

26 apr 

kl 14.00 
”Berget” 

Enligt gällande översiktsplan ska Nacka va-

ra en attraktiv och långsiktigt hållbar kom-

mun. Hur går det? Hur realiseras planen? 

Vad är på gång? Vad händer i Saltsjöba-

den? Svar på dessa frågor får du bl a av 

kommunalrådet Cathrin Bergenstråhle (M), 

2:e v ordf i Miljö- och stadsbyggnads-

nämnden Helena Westerling (S) och bitr. 

stadsbyggnadsdirektör Andreas Totschnig.  

Förfriskningar serveras. 

Anmälan senast måndag 23 april till 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller 

lista Syrenparken. 

Pris: 

50 kr, 

(gäst: 

70 kr) 

MAJ 

 Samtalsträff  
Onsdag 

16 maj 

kl 15.00 

Vi träffas på Handelshuset, adress Neglinge-

vägen 33, för att prata om aktuella frågor och 

umgås. Var och en betalar för sig. Ingen an-

mälan behövs.  

Alla är hjärtligt välkomna!  

 

 

 

  

mailto:saltisspf@gmail.com
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MAJ 

  Vikingaliv  
Torsdag 

24 maj 

kl 13.30 

Vi besöker Museet Vikingaliv på Djurgår-

den, Djurgårdsvägen 48. Vi får vara med om 

en 45 minuters guidad visning av vikingar-

nas liv och härjningar. Vi får också en 11 

minuters lång vikingafärd med Ragnfrids 

Saga. Genom ljud, ljus, miljöer och stäm-

ningar skapas en illusion av att du är där – 

på plats. Max 20 deltagare. Restaurang 

finns. 

Vi samlas vid museet kl. 13.30 där vi betalar 

kontant till SPF. 

Anmälan senast måndag 21 maj till 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller 

lista Syrenparken.  

Pris: 

150 kr 

JUNI 

Göta Kanal 
Torsdag 

14 jun 

kl 07.00-

18.00 

 

Med M/S Wasa Lejon får du uppleva en av 

de vackraste delarna av Göta Kanal. Kryss-

ningen går mellan Berg och Borensberg. Vi 

passerar 9 slussar och 2 akvedukter och vår 

guide berättar om vad vi passerar under re-

san. Under kryssningen serveras vi en lunch 

bestående av en varmrätt samt dryck. Vid 

ankomsten till Borensberg tar vår buss oss 

vidare till Cloetta choklad där vi gör en tim-

mes uppehåll innan bussen tar oss hem 

igen.  

Pris: 

775 kr 

mailto:saltisspf@gmail.com
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Forts Göta Kanal 

 Resan startar med buss från Syrenparken  

kl 07.00 och hämtar övriga vid Circle K-

macken ca 07.10. Beräknad hemkomst  

kl 18.00. 

Anmälan och betalning till bankgiro 121-

0202 senast söndag 3 juni. Anmälan till 

saltisspf@gmail.com, 0730-717 888 eller 

lista Syrenparken. 

 

 

… OCH I AUGUSTI HÄNDER DETTA 

Leksaksmuseet i Fisksätra öppnar i slutet av maj och vi har bokat 

en visning torsdag16 augusti kl 11.00 – kostnad 90 kr – vilket in-

kluderar egen guide. Guiden berättar om leksakernas historia, 

huvudsakligen ur ett svenskt perspektiv. Därefter går vi runt i mu-

seet och får information om de olika samlingarna, med fördjup-

ningar för utvalda föremål. Max 15 deltagare pga små utrymmen.  

För dem som vill bokar vi bord för gemensam lunch på Saltsjö Pir 

efteråt. Var och betalar för sig.  

Anmälan senast den 13 augusti till saltisspf@gmail.com, 0730-

717 888 eller lista Syrenparken.  

  

mailto:saltisspf@gmail.com
mailto:saltisspf@gmail.com
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www.plyms.se 

info@plyms.se 

Tel. 08-7171560 

Välkommen till Plyms – en mötesplats för avkopplande luncher och trevliga 
kvällsmiddagar 

http://www.plyms.se/
mailto:info@plyms.se
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REVISORER OCH VALBEREDNING 
OBS Nya representanter utses på årsstämman 2018-02-14! 

Ann Ahlberg 

ann.ahlberg@telia.com 

Revisor, ordinarie 

0705-39 50 40 

Kristina Bergh 

bergh.kristina@gmail.com 

Revisor, ersättare 

0708-17 40 40 

Ingegerd Irvine 

ingegerd.irvine@gmail.com 

Valberedare, sam.kallande 

0723-25 51 91 

Ann Mari Hjorth 

annmari.hjorth@gmail.com 

Valberedare 

0704-79 44 04 

Synundersökningar och nu 
ögonhälsoundersökning. 

För dina ögons skull. 
Synundersökningar, glasögon och linser. 

Och nu ögonhälsoundersökning. 

Vi kan nu undersöka dina ögon och i samarbete 
med ögonläkare finns därmed möjlighet att 

upptäcka allvarliga ögonsjukdomar i ett tidigt 
stadium för rätt behandling. 

Ögonhälsa är alla ögon värda. 
Välkommen in och boka tid. 

  
 

mailto:ann.ahlberg@telia.com
mailto:bergh.kristina@gmail.com
mailto:ingegerd.irvine@gmail.com
mailto:annmari.hjorth@gmail.com
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STYRELSE 
OBS Ny styrelse utses på årsstämman 2018-02-14! 
Ingegerd Thorngren 

Ingegerd@thorngren.eu 

Ordförande 
0707-17 06 16 

Siv Flodqvist 

siv.flodqvist@gmail.com 

Medlemssekreterare 
0733-67 03 53 

Uta Brontén 

uta@odis.com 

Sekreterare 
0703-11 50 05  

Jan Nyman 

mattmarjan@gmail.com 

Kassör 
0706-38 42 60 

Gunilla Berfeld Uddén 

gunillaolof@hotmail.com 

Vice ordför., Programansv, 

Repr i Nacka Seniorråd 

0727-14 16 86 

Gun Pehrson 

gun.pehrson@hotmail.com 

Ers i Nacka Seniorråd, 

Programgrupp 

0707-30 28 50 

Anna-Greta Berg 

annagreta.berg@gmail.com 

Teaterombud, Programgrupp 

0727-47 32 14 

Ingrid Odén 

ingrid.moden@gmail.com 

Programgrupp 

0739- 49 21 26 

Moa Bern  

moa.bern@gmail.com 

Hälsoombud 

0704-53 91 68 

Elisabet Engström 

elisabetengstrom8@gmail.com 

Hemsida, Facebook 

0702-21 00 65 

Gulli Perneheim 

gulli_perneheim@yahoo.se 

Ansv Syrenparken, 

Programgrupp, Repr i ”Trygg 

och Säker i Fisksätra-

Saltsjöbaden” 

08-650 96 54 

Revisorer och valberedning 

Se föregående sida. 

 

mailto:Ingegerd@thorngren.eu
mailto:siv.flodqvist@gmail.com
mailto:uta@odis.com
mailto:mattmarjan@gmail.com
mailto:gunillaolof@hotmail.com
mailto:gun.pehrson@hotmail.com
mailto:annagreta.berg@gmail.com
mailto:ingrid.moden@gmail.com
mailto:moa.bern@gmail.com
mailto:elisabetengstrom8@gmail.com
mailto:gulli_perneheim@yahoo.se

