
 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 

  VÅRPROGRAM 2020   

Läs om vår verksamhet: 
Hemsida: http://www.spfsenio-

rerna.se/saltsjobaden  

Facebook: SPFSaltsjöbaden 

 
 

Vår postadress: 
SPF Seniorerna Saltsjöbaden, 

c/o Tornérhielm,  

August Plyms väg 12,  

133 33 Saltsjöbaden 

 
 

Så här anmäler du dig till 

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

Telefonsvarare: 073-071 78 88 

Hemsida: http://www.spfsenio-

rerna.se/saltsjobaden 

 
 

Så här betalar du för våra 

aktiviteter: 
Kontant på plats 

Swish: 123-378 13 74 (ange ak-

tivitet och ditt namn). 

Medlemsavgift:  
Betalas med den avi som kommer från SPF-förbundet i början av 

året. 

 
 

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

 

LÄS SENIOREN – vår medlemstidskrift!  

http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
mailto:siv.flodqvist@gmail.com
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Kära medlem, det är fortsatt lönsamt att vara medlem i vår före-

ning. Ja, inte bara socialt, hälsomässigt och för intellektet, dessu-

tom subventionerar vi de flesta av de aktiviteter som presenteras i 

detta program. De flesta aktiviteterna är avgiftsfria för medlem-

mar, medan gäster får betala 100 kr. Vår goda ekonomi har möj-

liggjorts av alla er som varit med och byggt upp den. Vi får även 

bidrag från Nacka kommun. Se även alla rabatter som vi förhand-

lat fram under rubriken Kom ihåg dina lokala rabatter.  

Varför blir man medlem i SPF? Svaret på den frågan varierar na-

turligtvis från var och en. Själv blev jag medlem i SPF främst för 

att de driver och bevakar frågor som är angelägna för oss årsrika. 

SPF gör det genom att påverka våra politiker både centralt och 

regionalt. Det var också angeläget att behålla vår förening i Salt-

sjöbaden/Fisksätra.  

Vi vet att det finns äldre som lever i ofrivillig ensamhet. Nu har 

detta uppmärksammats på högsta nivå. Årets seniordag, som 

Nacka kommun anordnade i oktober, handlade huvudsakligen om 

det och vad vår kommun gör. Du kan själv göra en insats om du 

känner till någon som är ofrivilligt ensam. Kontakta personen och 

fråga hur det står till. 

Som ett led i att minska fysiska begränsningar arrangerar vi seni-

orgympa på måndagar och torsdagar. Den är särskilt anpassad för 

oss årsrika och leds av en mycket kunnig och uppskattad gympa-

instruktör. Nu hoppas jag att du finner flera programpunkter in-

tressanta och att du deltar i dem. Anteckna redan nu aktuella da-

tum i din kalender och när man måste anmäla sig.  

Med tillönskan om ett lyckosamt år! 

Lars Tornérhielm 

Ordförande SPF Seniorerna Saltsjöbaden 
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VÅRA AKTIVITETER  
Studiebesök, föredrag och underhållning 

Under våren genomför vi studiebesök, föredrag och underhållning 

med olika tema, bl a jazzmusik, choklad- och romprovning, litte-

ratur och media. Till dessa aktiviteter anmäler du dig i förväg. 

Datum för programpunkten samt sista anmälningsdag framgår av 

beskrivningen av respektive programpunkt.  

Får du förhinder att delta ska du avanmäla dig snarast möjligt, 

dock senast dagen före kl 20.00. 

 

Motion 

I vår är det seniorgympa som erbjuds. Vi subventionerar med lo-

kalkostnaden. Gympan sker som vanligt i IP-paviljongen i Neg-

linge, se vidare under Våra cirklar. 

 

Cirklar 

Inom SPF Saltsjöbaden träffas vi gärna i cirklar med olika tema. 

Vi har bridge, golf och bokdiskussioner. Även seniorgympan är 

en slags cirkel. Läs mer under Våra cirklar. 

 

Teaterbesök 

Med e-post får du som medlem inbjudningar till teaterbesök från 

Stockholmsdistriktet ett par gånger per säsong. Det är bara att an-

mäla sig för den som gillar teater. 

 

Resor 

I vår anordnar SPF Saltsjöbaden en bussresa till Örebro för slotts-

besök och besök i historiska Wadköping dit vi tar oss med båt. 

Guide, fika och lunch ingår naturligtvis! 

Till hösten planeras fler resor. Något att se fram emot, eller hur? 
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Stockholmsdistriktet ordnar också resor. De är huvudsakligen 

långdistansresor av hög kvalitet. Resorna förutsätter en större 

målgrupp än vad vår förening ensam kan utgöra. Här kan nämnas 

Trädgårdskryssning till Estland och tågresa till Gardasjön och 

Venedig, båda i maj.  

 

Avgifter för våra aktiviteter 

Huvuddelen av våra aktiviteter är avgiftsfria för dig som är 

medlem. Några aktiviteter kan dock vara avgiftsbelagda, vilket 

framgår av beskrivningen av respektive aktivitet i detta program-

häfte samt ofta i e-postbrev från ordförande.  

Eventuella bussresor i anslutning till aktiviteterna kommer att, 

helt eller delvis, subventioneras. Det gäller emellertid inte vårens 

resa till Örebro. 

Om avgift ska betalas så görs det kontant eller med Swish (num-

mer: 123-378 13 74) på plats. 

Ta gärna med en vän på våra aktiviteter. Även medlemmar från 

andra föreningar är välkomna.  

Avgiften för vänner och medlemmar från andra föreningar är 

100 kr per person och aktivitet. 

 

Har du svårt att ta dig till våra aktiviteter?  

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

 

 

 

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden med-

lemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oav-

sett ålder. SPF Seniorerna har idag cirka 260 000 medlemmar i 27 

distrikt och knappt 800 föreningar runt om i landet.  
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VÅRA CIRKLAR 
För att delta i våra cirklar måste du vara medlem hos oss. I vår har 

vi fyra cirklar och en femte rörande fall och fallprevention plane-

ras, se nedan. 

 

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 13 januari 

kl 12.00 och träffas varje vecka samma tid till slutet av maj 2020. 

Cirkelledare är Annika Cederborg. Priset är 20 kr/gång. Anmälan 

behövs inte – bara kom! 

 

Seniorgympa med friskvård 

Mycket uppskattad gympa med proffsig instruktör, Therese Nor-

man. Tid: måndagar och torsdagar kl 10-11 med start torsdag 9 ja-

nuari. Plats: IP-paviljongen i Neglinge. Klippkort 500 kr för 

11 gånger eller 50 kr/gång (gamla kort gäller). Terminskort 

1 200 kr. Betala kontant eller med Swish till instruktören. Anmä-

lan 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. Den första bokcir-

keln har idag sju deltagare och är fulltalig. Vi startar gärna en ny 

cirkel om intresse finns. Hör av dig till Elisabet Engström, elisa-

betengstrom8@gmail.com eller tel 070-221 00 65, om du vill ha 

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

kel. 

 

  

mailto:elisabetengstrom8@gmail.com
mailto:elisabetengstrom8@gmail.com
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Golf 

SPF Saltsjöbadens golfgrupp är nu uppe i ca 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 hjärtligt välkomna att anmäla 

sig till Eva Hydén, e-post: evahyden@hotmail.se. 

 

Förebygga fall och falla rätt 

I samarbete med Judoförbundet planeras en ny cirkel om falltek-

nik. Cirkeln kommer att omfatta 8 tillfällen under våren. Varje 

tillfälle, som år 2,5 timmar långt, innehåller både fysiska övningar 

och teori. Planerad lokal: Ljuskärrsbergets föreningslokal. Plane-

rad start: februari. Var och en betalar för sig. Avgiften för delta-

gande är ännu inte bestämd.  

När hela programmet är klart och deltagaravgiften är fastställd 

kommer en inbjudan om deltagande att gå ut till alla medlemmar 

med e-postadress. 

 

  

mailto:evahyden@hotmail.se
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MEDLEMSFRÅGOR 
Medlemskap och medlemskort 

Du blir medlem genom att betala medlemsavgift enligt avi som 

skickas centralt från SPF Seniorerna. Medlemskortet kommer 

med tidningen SENIOREN nr 2 – ta väl vara på kortet för det kan 

behöva visas upp för att få eventuella rabatter vid inköp.  
 

SPF-information 

Alla medlemmar får nio nummer per år av tidningen SENIOREN 

utgiven centralt av förbundet SPF. I den kan du följa frågor som 

är aktuella men även artiklar som rör livet för oss seniorer. Den är 

mycket läsvärd! 

Förbundet har även en hemsida www.spfseniorerna.se där du fin-

ner mer information om SPF-förbundet. Varje förening har en 

egen hemsida kopplad till förbundets hemsida. Där finns alltså 

SPF Saltsjöbaden, som du dock kan nå direkt www.spfsenio-

rerna.se/saltsjobaden.  

Information om SPF Saltsjöbadens aktiviteter finns i våra pro-

gramhäften som kommer ut med två nummer per år, vår och höst. 

Programmen trycks på papper och skickas med vanlig post till 

alla medlemmar. 

På vår hemsida finns formalia som föreningens stadgar, rapporter 

från Nacka kommuns seniorråd och arbetsgruppen Trygg och Sä-

ker i Fisksätra och Saltsjöbaden. Där finns även kalendarium för 

våra aktiviteter och nyheter. Vill du på ett mer informellt sätt läsa 

om föreningen, hur det var på våra aktiviteter och annan mer lätt-

sam information följer du oss enklast på Facebook: SPFSaltsjöba-

den. Inläggen kompletteras ofta med bilder. 
 

  

http://www.spfseniorerna.se/
http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
http://www.spfseniorerna.se/saltsjobaden
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E-post mm 

E-post ger oss ett enkelt, snabbt och billigt sätt att nå ut med ge-

mensam information till alla medlemmar. För den som känner sig 

osäker beträffande e-post och andra sociala medier finns hjälp att 

få på biblioteket i Saltsjöbadens centrum på måndagar kl 13.00-

15.00 från den 27 januari. Då är det ofta vår ordförande som sitter 

där. 

 

 

Dator/surfplattor/smarta mobiltele-

foner 
Välkommen att lära dig mer om datorer, surf-

plattor och smarta mobiltelefoner. SeniorNet 

Nacka ordnar kurser, informationsträffar och 

IT-hjälp på alla biblioteken i Nacka.  
 

 

  

 

Mer information finns på https://seniornetnacka.se 

https://seniornetnacka.se/
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JANUARI 

 Marianne Z och Tre Herrar 
Onsdag 

22 jan 

kl 13.00 

 

 

Underhållning av "Marianne Z och Tre Herrar". Repertoaren 

kallar de "Minnen i jazzton" därför att låtarna väcker minnen 

hos oss alla. De är ofta hämtade ur The American Songbook, 

men sjungs ibland också med svensk text. Ett tema samman-

binder låtarna. Gruppen har gjort 5 CD-skivor. 

 

Lokal: Syrenparken 17, Sällskapsrummet (1 tr). För-

friskningar och tilltugg serveras. 

 

Anmälan: senast 17 januari till saltisspf@gmail.com el-

ler 073-071 78 88 (telefonsvarare). 

 

 

 

 

FRÅN ÅRSMÖTET 2019 

   

mailto:saltisspf@gmail.com
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FEBRUARI 

 Årsmöte 2020 
Måndag 

10 feb 

kl 14.00 

 

 

SPF Seniorerna Saltsjöbaden håller årsmöte 2020 på 

Grand Hotel Saltsjöbaden, lokal Grönskär, se bilagd 

kallelse. Utöver årsmötesförhandlingar får vi underhåll-

ning med sång och musik av trion Vassrugg samt för-

friskningar med tilltugg som föreningen bjuder sina 

medlemmar på.  

 

Anmälan: senast 27 januari till saltisspf@gmail.com el-

ler 073-071 78 88 (telefonsvarare). 

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

 
 

 Lelle Printer – ett föredrag av Hans 

Dahlman 
Onsdag 

26 feb 

kl 13.00 

 

 

”Lelle Printer var ju den lika trovärdiga som otillförlitlige ny-

hetsuppläsaren i radions satirgrupp På Håret som sände i vec-

komagasinet Godmorgon Världen mellan 1982 och 2000.”  

Hans Dahlman berättar för oss om radions guldålder och 

minnesvärda sånger och melodier samt, givetvis, även om 

Lelle Printers telegram. 

 

Lokal: Syrenparken 17, Sällskapsrummet (1 tr). För-

friskningar och tilltugg serveras. 

 

Anmälan: senast 21 februari till saltisspf@gmail.com 

eller 073-071 78 88 (telefonsvarare). 

 

  

mailto:saltisspf@gmail.com
mailto:saltisspf@gmail.com
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MARS 

 Rom- och chokladprovning 
Onsdag 

11 mar 

kl 13.00 

 

 

Föredrag av Sveriges främste romkännare Duane Dove 

med egen ekologisk kakaoodling på Tobago och flerfal-

digt prisbelönt choklad. 

 

Vi provar olika sorters choklad inklusive årgångschok-

lad och kombinerar dessa med ett urval olika sorters lag-

rad rom. Denna kombination av rom och choklad fram-

bringar nya smaksensationer! 

 

Lokal: Syrenparken 17, Restaurangen (1 tr).  

 

Avgift: 250 kr/person vid 20 personer och 150 kr/person 

vid 30-40 personer. SPF Saltsjöbaden subventionerar 

denna aktivitet med ca 50%. 
 

Anmälan: senast 6 mars till saltisspf@gmail.com eller 

073-071 78 88 (telefonsvarare). 

 
 

 Matens goda och dåliga fetter   
Onsdag 

25 mar 

kl 13.00 
 

 

Föredrag av Bo Engberg, Nordiskt Näringscenter, berättar 

om hälsosamma och ohälsosamma fetter, Omega 3 och 6, fett 

som är bra för hjärtat och hjärnan, mm. 

  

Lokal: Syrenparken 17, Sällskapsrummet (1 tr). För-

friskningar och tilltugg serveras. 

 

Anmälan: senast 20 mars till saltisspf@gmail.com eller 

073-071 78 88 (telefonsvarare). 
 

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

 Säkerhetsläget i Norden  
Onsdag 

8 apr 

kl 13.00 
 

 

Generalmajor Karlis Neretnicks informerar om det militära 

säkerhetsläget i Norden. Hur ser situationen ut för närva-

rande? 

 

Lokal: Syrenparken 17, Sällskapsrummet (1 tr). För-

friskningar och tilltugg serveras. 
 

Anmälan: senast 3 april till saltisspf@gmail.com eller 

073-071 78 88 (telefonsvarare). 

 
 

 Ingalill Mosander berättar  
Onsdag 

22 apr 

kl 13.00  

 

 

Kom och lyssna till en spännande resa genom kultur och 

tidningsvärlden. Journalisten Ingalill Mosander har troll-

bundit oss med spännande litteraturrecensioner i TV4 

och i vår egen tidning Senioren i många år. Nu har vi 

tillfälle att själva ta del av hennes berättelse. 

 

Lokal: Syrenparken 17, Sällskapsrummet (1 tr). För-

friskningar och tilltugg serveras. 

 

Anmälan: senast 17 april till saltisspf@gmail.com eller 

073-071 78 88 (telefonsvarare). 
 

  

mailto:saltisspf@gmail.com
mailto:saltisspf@gmail.com
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MAJ 

 Resa till Örebro 
Onsdag 

13 maj 

 

 

Dagsresa med buss till Örebro med slott, båtresa och 

Wadköping. 

 

Förmiddagskaffe/te med bulle intar vi i Arboga på Café 

Två Skator cirka 09.45. Vidare till Örebro där vi får en 

guidning av slottet, en historisk visning där vi får veta 

allt ifrån hur slottet blev till, kungar som vistats där samt 

en och annan fånghistoria. Visningen tar cirka 1 timme, 

därefter cirka 12.15 kliver vi ombord på M/S Lager-

bjelke som tar oss på en båttur med en slussning i Öre-

bro kanal, vidare på Svartån och en bit på Hjälmaren. 

Lunch serveras ombord.  

 

Båten lägger till vid Wadköping där vi går av och besö-

ker på egen hand området som med sina trähus och går-

dar skildrar Örebros gamla bebyggelse och stadsmiljö. 

Här finns museer, utställningar, café och restaurang, 

träsvarvare, handelsbod, bageri och många andra spän-

nande butiker och hantverksstäder. Vi avslutar besöket 

där cirka 16.15 då bussen vänder hemåt och beräknas 

vara åter cirka 19.00. 

 

Andra SPF-föreningar i Nacka är mycket välkomna att 

följa med!  

 

Avresa med buss från Syrenparken 17 kl 07.20, därefter 

upphämtning vid Circle K-macken i Saltsjöbadens cent-

rum kl 07.30 och Nacka Forum kl 07.45. 
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Pris per person: 895 kr för 35 - 50 personer, 1.095  kr 

för 30-34 personer, 1.180 kr för 25-29 personer och 

1.295 kr för 20-24 personer. 

 

I priset ingår: bussresa, förmiddagskaffe/te med bulle, 

entré och guidning av slottet, båttur med lunch ombord, 

besök i Wadköping. 

 

Anmälan: senast 28 april pga av bokning av M/S La-

gerbjelke till saltisspf@gmail.com eller 073-071 78 88 

(telefonsvarare). Ange vid anmälan om du är gluten-, 

laktos- eller sockerintolerant. 

 

Efter sista anmälningsdatum meddelar vi hur många vi 

blir och kostnaden samt till vilket konto betalning sker.  

 

 
Örebro slott 

  

mailto:saltisspf@gmail.com
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JUNI 

 Promenad på Skogsö 
Onsdag 

10 jun 

kl 13.00 
 

Vi får en guidad visning av vår vackra kyrkogård. Vi vandrar 

vidare till Boo gamla kyrkogård. Vi får ett historiskt perspek-

tiv på dessa kyrkogårdar.  
 

Anmälan: senast 5 juni till saltisspf@gmail.com eller 

073-071 78 88 (telefonsvarare). 

 

 

 

 

Skogsö kapell 

  

mailto:saltisspf@gmail.com
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”SPF 2020” 
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VÄNFÖRENINGAR I NACKA 
Vi samarbetar med vänföreningarna i Nacka. Ibland har vi ge-

mensamma aktiviteter, se respektive programpunkt. Våra vänför-

eningar har egna program och du är välkommen att delta i deras 

aktiviteter. De ordnar även trevliga resor och utflykter. Du får 

vara beredd att betala den avgift som respektive förening har be-

stämt för deltagare från annan förening. 

- SPF Seniorerna Nacka 

- SPF Seniorerna Boo 

- SPF Seniorerna Svanen Älta 

Sök efter respektive vänförening genom att klicka på Föreningar 

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

Medlemmar från vänföreningarna betalar 100 kr för deltagande i 

SPF Saltsjöbadens aktiviteter. 

 

KOM IHÅG DINA LOKALA RABATTER 

 ICA Supermarket i Saltsjöbaden Centrum har 10 % seniorra-

batt på dina inköp varje tisdag kl 8.00 – 12.00. 
  

 Sweet & Pure i Saltsjöbaden Centrum ger 10 % rabatt på lun-

chen måndag–fredag när du visar ditt medlemskort i SPF. 
 

 På Grand Hotel Saltsjöbaden får du 10 % rabatt på dagens 

lunch måndag–fredag. För att få rabatt måste du boka bord 

och uppge rabattkod ”SPF2020”. 
 

 Du får10 % rabatt på HEL-Friskvård, Byvägen 54 om du an-

mäler att du är medlem i SPF när du bokar tid. Rabatten gäller 

för tider mellan kl 10.00 och 14.00. Var beredd att visa upp 

http://www.spfseniorerna.se/
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medlemskortet. De har bl a naprapat och sjukgymnast och ut-

märkt massage. 
 

 Du får10 % rabatt på lunch på Restaurang Saltsjö Pir, Brant-

vägen 3, Fisksätra efter kl 13.00. 
 

 Du får 10 % rabatt varje lunch alla dagar på Mybar i Saltsjö-

baden Centrum. 

 

 Du får 10 % rabatt på alla behandlingar hos Therese Norman. 

Exempel på behandlingar: massage samt analys och träning 

för att minska smärtan och öka rörligheten med Optimumme-

toden. Boka tid hos Therese Norman, tel 070-449 08 26.  

NÅGRA BILDER FRÅN ÅR 2019 

 
Träff med nya medlemmar 
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Besök på Högberga vinfabrik 

 

 
Konstrunda i Folksamhuset 
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Styrelsemöte 

 

 

REVISORER OCH VALBEREDNING 
OBS Nya revisorer och valberedning utses på årsstämman 2020-02-10! 

Revisorer Valberedning 

Ann Ahlberg 

ann.ahlberg@telia.com 

Eva Öhbom-Ekdahl 

eva.ohbom.ekdahl@nacka.se 

Birgitta Husén 

bihusen@gmail.com 

Ingegerd Thorngren 
ingegerd@thorngren.eu 

 Kaysa Hälldin 

kaysa.halldin@gmail.com 

  

mailto:ann.ahlberg@telia.com
mailto:eva.ohbom.ekdahl@nacka.se
mailto:bihusen@gmail.com
mailto:kaysa.halldin@gmail.com


 

 

24 

STYRELSE 
OBS Ny styrelse utses på årsstämman 2020-02-10! 

Ordförande  

Lars Tornérhielm 

lars.tornerhielm@gmail.com 

073-640 04 18 

 

Vice ordförande  

Cathrine Swenzén 
mmp.swenzen@telia.com 
070-618 26 27 

Sekreterare  

Elisabeth Östergren 

elisabeth.ostergren@ownit.nu 

070-369 10 99 

 

Medlemsregisteransvarig  

Siv Flodqvist 

siv.flodqvist@gmail.com 

073-367 03 53 

Programgruppsanvarig  

Anna-Greta Berg 

annagreta.berg@gmail.com  

072-747 32 14 

 

Kassör  

Jan Nyman 

mattmarjan@gmail.com 

070-638 42 60 

Programgrupp  

Kristina Linder  
kristina.pearson@gmail.com  

070-606 21 92 

 

Representant i Seniorrådet  

Ann-Margret Larsson 
amlaspviksnas@gmail.com 

070-676 21 05 

 

Webbredaktör  

Elisabet Engström 

elisabetengstrom8@gmail.com 

070-221 00 65 

 

 

 

 

 

 

Vi samarbetar med Saltsjöbadens bokhandel. 
 

mailto:lars.tornerhielm@gmail.com
mailto:elisabeth.ostergren@ownit.nu
mailto:siv.flodqvist@gmail.com
mailto:annagreta.berg@gmail.com
mailto:mattmarjan@gmail.com
mailto:kristina.pearson@gmail.com
mailto:amlaspviksnas@gmail.com
mailto:elisabetengstrom8@gmail.com

