
 
 

Veckobrev nr 22(29 maj- 4 juni) 2017 

 

 

Bowling   

Vi fortsätter torsdag den 1 juni kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, fram till 

sommaruppehållet bowlar vi på följande tider:  

 8 juni och 15 juni.  

Den 15 juni blir sista dagen före sommaren och hur vi ska fira det får vi återkomma 

till. 

Jag hoppas att vi får några nya kamrater som kommer och vill bowla och ha trevligt 

med oss.  

Man behöver inte ha förkunskaper för att börja. 

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig Leif 070-671 10 24.  

Boule 

Varje måndag med start kl 10 spelar vi på banorna i Malmtorp, Grödinge. Banorna 

ligger vid Aspvägens slut. Vår spelplan i Uttran (Sylvanders väg) har ockuperats av 

kommunen i samband med anläggningsarbeten och är för närvarande inte spelbar. 

Som reserv använder vi banorna vid Rödstu Hage.  

Där blir det spel på söndagar kl 9 - 11.  

Nya spelare är särskilt välkomna. Inga förkunskaper behövs. Vi lär ut grunderna och 

spelteknik. Ingen kostnad. 

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 

ingemargareta@tele2.se  

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 

kontakta Berit Åsberg. 
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På fredag den 2 juni är det dags för säsongens 

sista Fredags-Pub. 

Fredags-Pub 
 
Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25 , fredag den 2 juni. 
Öl och vin med och utan alkohol till självkostnadspris finns att köpa. 
Kom när ni vill under öppet-tiden 17.00 -20.00  
Vi finns där för er. Välkomna!! Leif, Mari-Ann och Birgitta 
Kontaktperson Leif Åsberg 08-530 256 27, 070 671 10 24 eller leif.asberg@telia.com 
 

 

 

Inställd resa 
 
OBS! resan till Östergötlands skärgård med Arkösundsresor 
Måndagen den 5 juni kl. 08.00 blir inte av p.g.a. för få deltagare. 
 
De av er som redan har betalat in avgiften kommer att få tillbaka den 
 
Eventuella frågor besvaras av Margareta Ståhlberg 08-530 525 43 
E-post: margareta.stahlberg@telia.com 
 
 

 
 
 
Att göra själv  
 
Stavgång 
 
Nu startar vi upp stavgången efter vinteruppehållet. 
Vi fortsätter som tidigare tisdagar och torsdagar kl. 10.00 med samling vid Brosjöns 
parkering. 
Ni som vill komma ut och röra på er, få en pratstund och frisk luft träffas här och går 
spåret tillsammans. Har ni tid och lust kan ni fortsätta ner till Mötesplatsen Grödinge 
för kaffe och smörgås. 
Kontaktperson: Mari-Ann Ståhl 070-5752731. 
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 Vi söker äldre bilförare som är pigga och aktiva! 

 

Plats: Trafikmedicinskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset,  

Ingång: Vårdarvägen 1, Huddinge 

När: i juni 2017, vardagar under dagtid 

Du får köra två varianter av körsimulatorer, en äldre och en modernare. Total 

tidsåtgång ca 1 timme. En synundersökning genomförs i samband med besöket. 

För att kunna delta ska du köra bil regelbundet och uppfylla vissa hälsokrav (intervju 
per telefon sker i samband med din anmälan).   

Inga resultat kommer att behandlas så att de kan kopplas till någon enskild person 
och rapporteras inte till myndigheter. Ditt deltagande påverkar inte på något sätt ditt 
körkortsinnehav.   

På Trafikmedicinskt centrum undersöker vi om de medicinska kraven för fortsatt 
körkortsinnehav är uppfyllda. Den största delen av våra patienter är äldre personer med 
begynnande kognitiva problem (t.ex. minnesstörningar) där en demensutveckling inte kan 
uteslutas, men även personer med neurologiska sjukdomar och tillstånd efter stroke är 
vanligt förekommande. 

I våra utredningar ingår vanligen ett prov av reaktionssnabbhet och delad uppmärksamhet 
med hjälp av en mycket enkel simulator (simultantest). Nu har vi köpt in en modernare 
simulator som är mer verklighetsnära. Den har redan prövats en del men vi behöver bättre 
förstå hur bilförare i olika åldrar klarar uppgiften. 

Välkommen att ta kontakt med: Mikael Ryman, tel. 08-5858 6413 eller 08-5858 6400 RS 

Ps icke medlem 
från 4295:– 
Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 

publicering. Skickas till svenove.jo@telia.comer pers 
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