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I ÅRETS TREDJE UTGÅVA
Första steget till en ny organisation
inom SKPF distrikt Stockholm
INFÖR VALET 2022  
Tydligt krav till våra valda ombud 
från 370 000 väljare i Stockholms län: 
– Ta tillvara vår kompetens

Margareta Bohman
– ny ordförande för
SKPF distrikt Stockholm
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SOMMAREN LIDER MOT SITT SLUT och naturen står åter inför en för-
ändring med en förändrad färgprakt och friskare luft och värmen mattas nog 
av lite. Förändring har även skett i distrikt Stockholms styrelse. 

Jag, Margareta Bohman, har fått förmånen att ta över 
stafettpinnen från Lars Bromander som lotsat distriktet fram 
till årsmötet den 22 juni. Mötet hölls digitalt, förhoppnings-
vis var det sista gången vi inte kunde samla våra ombud till 
fysiska möten. Styrelsen fick en något förändrad samman-
sättning som presenteras längre ner på den här sidan. 

Det är inte lätt att ta över efter en så stark person som 
Lars, men jag lovar att efter bästa förmåga och med hela 
styrelsens hjälp, fortsätta utveckla distriktet. Jag vill också 
rikta ett varmt tack till Lars för allt det arbete som genom-
förts i distriktet under din ledning.

Pandemin ligger fortfarande och lurar i skuggorna. 
Många har nu genomfört sina vaccinationer och har där-

med ett ganska gott skydd, men vi kan inte riktigt slappna av än. Min önskan 
är emellertid att distriktets avdelningar ska kunna genomföra en del av sina 
planerade aktiviteter och att jag får möjlighet att träffa många medlemmar 
under min planerade rundtur i länet.

Margareta Bohman 
Distriktsordförande 
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Medlemstidning för 
SKPF distrikt Stockholm

Med hopp om att kunna träffas 
och göra saker tillsammans

Ny styrelse för
SKPF distrikt Stockholm

Margareta Bohman

Ordförande för

SKPF Pensionärerna, 

distrikt Stockholm

Har du synpunkter på eller idéer till innehållet i din 
medlemstidning? Välkommen att höra av dig. I första hand  
till din avdelning, men du kan även kontakta SKPF Pensio-
närerna, Distrikt Stockholm, Störtloppsvägen 12, 129 47 
Hägersten.

Telefonnummer: 079-347 13 46 
telefontid måndagar mellan kl. 09:00 –11:00. 
E-post: distrikt.stockholm@skpf.se
Ansvarig utgivare: Margareta Bohman.  
Upplaga: cirka 22 000 ex. 

Utgivning 2021: Veteranerna 1, distribuerad senast 10 februari. 
Veteranerna 2, senast 28 april. Veteranerna 3, senast 25  
augusti och Veteranerna 4, senast 1 december.  

Produktion: Sjöstedt Information AB, Västerås. 
Omslag: Vasabron i Stockholm  med Strömsborg och Riddar-
holmen i bakgrunden. Foto: Gunilla Wästersjö Michailidis.
KPF avdelning 115.  
SKPF Veteranerna trycks hos Bold Printing Mitt, Sundsvall  
och distribueras av Bring och PostNord.

För annonsering kontakta: Gunilla Wästersjö Michailidis.
E-post: gunilla.wastersjo.m@gmail.com

Den 22 juni höll distrikt Stockholm 
sitt digitala årsmöte, val till styrelse  
genomfördes och nu har vi en delvis 
ny styrelse på plats.

Ordförande: Margareta Bohman.                                                                                                                      
Kassör: Lena Larsen.

Ordinarie ledamöter
Benita Rosberg, avd 2.                                                                                                                                    
Margit Hammarström, avd 2.                                                                                                                      
Christer Lindh, avd 28.                                                                                                                                          

Eva Axelsson, avd 110.                                                                                                                                         
Inez Johansson avd 115.                                                                                                                                   
Anna-Lisa Larsson, avd 119.  

Ersättare                                                                                                                                            
Margaretha Persson, avd 2.                                                                                                                             
Margreth Andersson, avd 2.                                                                                                                                
Åsa Kindblom, avd 28.                                                                                                                                         
Gun-Britt Viktorsson, avd 110.                                                                                                                      
Bengt-Arne Åhrberg, avd 115.                                                                                                                      
Gunilla Wästersjö Michailidis, avd 
119. 

Om årets Seniormässa kom-
mer att kunna genomföras i 
oktober vet vi inte än. 

SKPF distrikt Stockholm har 
för avsikt att bemanna en mon-
ter på Seniormässan om mässan genomförs. När vi får ytterligare information 
om mässan kommer det att finnas på våra hemsidor och förmedlas vid andra 
planerade sammankomster. 

Oklart om
mässan
genomförs
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Distriktet Stockholm

Som medlem i SKPF Distrikt 
Stockholm har du möjlighet 
att delta i aktiviteter som an-
ordnas av distriktets samt-
liga avdelningar, dvs. Avdel-
ning 2 Stockholm, Avdelning 
28 Stockholm, Avdelning 110 
Norrtälje, Avdelning 115 Sö-
dertälje-Salem-Nykvarn och 
Avdelning 119 Nynäshamn.
Väl mött!

Medlemsmöte/Höstmöte
30 september, Avdelning 2 

Stockholm
  7 oktober, Avdelning 115 

Södertälje-Salem-Nykvarn
14 oktober, Avdelning 110 

Norrtälje
19 oktober, Avdelning 119 

Nynäshamn
28 oktober, Avdelning 28 

Stockholm
Övriga aktiviteter

8 september, Resa med 

Avdelning 110 Norrtälje
27 september, Medlemsträff, 

Avdelning 110 Norrtälje
28 september, den första 

av månadsträffarna på Janni´s 
Café, Avdelning 119 Nynäs-
hamn

6 oktober, Kryssning med 
Viking Cinderella, Avdelning 
110 Norrtälje

7 oktober, Besök i Filmsta-
den med Avdelning 2 Stock-
holm          

10 november, Månadsmöte, 
Avdelning 28 Stockholm

16 november, Medlemsträff, 
Avdelning 110 Norrtälje

7 december, Luciafirande 
med Avdelning 115 Södertälje-
Salem-Nykvarn

8 december, Julbordsresa, 
Avdelning 28 Stockholm

Fullständig information 
om aktiviteterna återfinns på 
respektive avdelnings sidor i 
tidningen.

Nu tar distriktet första steget till en ny organisation
Inom distrikt Stockholm har vi 
idag fem avdelningar. I dessa 
är medlemsantalen väldigt oli-
ka. En del avdelningar är väl-
digt stora och andra är mycket 
små. SKPF:s förbundsstyrelse 
har redan 2019 uppmärksam-
mat detta problem som är li-
ka i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Förbundsstyrelsen 
har uppmanat distrikten att 
se över sin organisation för att 
försöka få en jämnare med-
lemsfördelning mellan avdel-
ningarna. 

Distrikt Stockholm beslutade 
under våren 2020 att vi skulle 
analysera hur vi kunde få en 
mer ändamålsenlig medlemsför-
delning mellan våra avdelning-
arr. Distriktsstyrelsen tillsatte 
en arbetsgrupp. Arbetsgruppen 
har kartlagt i vilka kommuner 
våra medlemmar bor och räk-
nat på hur vi skulle kunna få 
en ny avdelningsstruktur med 
en jämnare medlemsfördelning 
vilket ger möjlighet till fler 
lokala aktiviteter och en bättre 
medlemsservice.

Utifrån den obalans i storlek 
som råder konstaterade vi att 
det finns ett tydligt behov att 
förändra storleken på av-
delningarna och att vi skulle 
prioritera avdelningen i Nynäs-
hamn. 

Det föll sig då naturligt att 
förena medlemmarna i Haninge 
kommun med medlemmarna 
i Nynäshamns kommun och 
därmed bilda en ny avdelning 
Haninge/Nynäshamn. Medlem-
marna, som bor i Nynäshamn 
och Haninge, har därför under 

augusti informerats om den nya 
avdelningen som bildas. 

Denna förändring är första 
steget i vår organisationsöver-
syn. Nästa steg blir att göra 
en utvärdering och lära av den 
genomförda förändringen. 

Att gå vidare med föränd-
ringsarbetet kräver därefter nya 
analyser och beslut av distrik-
tets styrelse samt slutligen av 
förbundsstyrelsen. 

Margareta Bohman
Ordförande 
SKPF Distrikt Stockholm

Vi fyra största pensionärsor-
ganisationerna i länet har ge-
mensamt i en artikel påtalat 
vikten att även personer över 
65 år måste få plats i de poli-
tiska forumen. 

Det bor fler än 370 000 väljare 
över 65 år i Stockholms län. 
Det borde tydligare synas i de 
olika partiernas representation. 

Inför valen hösten 2022 ska 
vi gemensamt föra fram våra 
krav på en bättre åldersfördel-
ning i politiken. 

Artikeln finns att läsa på 
Expressens debattsida och även 
på Distriktets hemsida och flera 
avdelningars FB sidor.

Inför valet säger vi: Ta till-
vara vår kompetens och stora 
livserfarenhet! 

Vid ett möte med Folktandvår-
den diskuterades bland annat 
äldres munhälsa och dess be-
tydelse för kroppen och vårt 
allmänna välbefinnande. 

Under mötet diskuterades även 
oklarheter och svårigheter 
många äldre möter när det gäl-
ler bidragsmöjligheterna.

Folktandvårdens represen-
tanter uttryckte önskemål om 
att få delta vid medlemsträf-
far, där de kan berätta om och 
redogöra för regler som gäller 
vid ansökan om bidrag till 
tandvård. 

Under hösten planerar 
distrikt Stockholm att bjuda 
in till ett medlemsmöten med 
Folktandvården som föreläsare. 

PLANER TILLSAMMANS MED FOLKTANDVÅRDEN

Föreläsningar om munhälsans 
betydelse för hur vi mår

DEBATTARTIKEL I EXPRESSEN INFÖR VALET 2022

Vi är fler än 370 000 väljare
– ta tillvara vår kompetens
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Välkommen att delta i höstens aktiviteter och arrangemang
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Fonus – ett personligt avsked

SKPF Distriktet Stockholm i samarbete med Fonus

Vid allhelgona lyser ljus i 
mörkret för dem vi minns och 
saknar. Kanske har du själv 
inte möjlighet att ta dig till 
gravplatsen? Under allhelgona-
helgen 6–7 november hjälper 
vi dig gärna att tända ett ljus, 

utan att det kostar någonting. 
När ljuset är tänt skickar vi ett 
sms med en bild . Fonus har i 
år utökat platser där ljus kan 
tändas och mer än 14000 ljus 
kommer att tändas runt om 
i landet.  Senast 2 november 

behöver vi veta för vem, och 
var, ljuset ska lysa. Kontakta 
din lokala begravningsbyrå 

Precis som vanligt delar vi 
ut gratis gravljus. Du är varmt 
välkommen in till oss om du vill 
hämta ett ljus.

Avd 28
besökte
Liljevalchs
Äntligen kunde vi genomföra 
ett studiebesök, skriver  
Programgruppen, avd 28.

– I början av juni kunde vi 
besöka Liljevalchs för att njuta 
av årets vårsalong.

På sidan 16 kan du ta del av 
besökarnas bildintryck och  
läsa om besöket.
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Avdelning 2 Stockholm

Svenska Kommunalpensionärerna Stockholm avdelning 2
Telefon 08-618 35 80 och 076-024 50 87 måndag, tisdag och onsdag 10.00-13.00
Besöks-/postadress SKPF avd. 2, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten
E-post: stockholm.avd2@skpf.se | Hemsida: www.skpf.se/stockholmavd2
Facebook: SKPF avd 2 Stockholm

Äntligen kan vi slå 
upp dörrarna och 
hälsa er välkomna 
till vår expedition 

i Västertorp. Under pande-
mitiden har vi försökt göra 
lokalerna lite trevligare och 
mer inbjudande. Semestertiden 
lider mot sitt slut och vi har 
verkligen haft en sommar med 
mycket sol och värme, kanske 

lite väl varmt en del dagar. 
Några av oss har säkert även 
kunnat njuta av lite samvaro 
med nära och kära. 

Många har nu fått sitt vaccin,  
vilket gjort tillvaron något 
enklare, även om vi inte kan 
blåsa ”faran över” riktigt än. 
Planerna inför hösten är inte 
många eftersom vi fortfarande 

inte säkert vet hur vi kan träf-
fas, men förhoppningen är att 
vi ska kunna fylla på med akti-
viteter vartefter under hösten.

Under sommaren har andra 
arbetsgrupper, som jag deltar i, 
arbetat vidare på distans. Re-
kryteringsgruppen som förbun-
det bildat, har bland annat tagit 
fram nya rekryteringsfoldrar 

Ordförande 
Margareta 
Bohman har 
ordet

Förhoppningen är att vi ska kunna
fylla på med aktiviteter i höst

”De fyra största pensionärsorganisationerna i länet 
har tillsammans skrivit en debattartikel angående
de äldres representation i riksdagen”

och startat upp en idébank för 
landets alla distrikt. Allt för att 
hjälpa och underlätta arbetet 
med nyrekrytering av med-
lemmar och för att förbättra 
medlemservicen.

Jag har även haft digitala mö-
ten med Folktandvården och 
här är vi på väg att starta upp 
ett samarbete för bättre infor-
mation och kommunikation 
riktat till äldre.

De fyra största pensionärsorga-
nisationerna i länet har tillsam-
mans skrivit en debattartikel 
angående de äldres representa-
tion i riksdagen. En förkortad 
version av debattartikeln, som 
publicerades i Expressen, kan 
du läsa på sidan 7 i den här 
utgåvan av Veteranerna. 

Margareta Bohman

Rapport från årsmötet 2021 den 17 juni
Med förhoppningen om att 
kunna genomföra ett fysiskt 
möte, avvaktade vi i det längs-
ta med att kalla till möte. Ty-
värr tvingades vi till slut, på 
grund av pandemin och de rå-
dande mötesrestriktionerna, 
att ge upp och även detta mö-
te hölls digitalt.

Årsmötet hade, förutom sed-
vanliga årsmötesföhandlingar, 
att ta ställning till beslut som 
skulle ha fattats vid höstmötet 
2020, vilket hade ställts in på 
grund av pandemin. Verksam-
hetsplan, budget med mera.

23 medlemmar hade anmält 
intresse att delta vid mötet. 
Henry Holmström valdes till 
mötesordförande och Margreth 

Andersson till sekreterare för 
mötet. Efter att ha behandlat 
dagordningens punkter från det 
inställda höstmötet, fortsatte 
mötet med sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar. 

Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsberättelse 2020 
och Bokslut 2020 godkändes av 
mötet och den sittande styrel-
sen beviljades ansvarfrihet för 
det gångna året. Nya kamrater 
valdes, i enlighet med valbe-
redningens förslag, till olika 
uppdrag i avdelningen.

Nya styrelsen
Styrelsen för SKPF avd 2 Stock-
holm har nu följande samman-
sättning:

Ordförande: 
Margareta Bohman
Kassör: Benita Rosberg

Ordinarie ledamöter:
Margreth Andersson
Margit Hammarström  

Anita Andersson
Margaretha Persson
Gunilla Wästersjö Michailidis

Ersättare:
Inga Lundvall
Hugo Klappenbach
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Avdelning 2 Stockholm

Kallelse till höstmöte/medlemsmöte 2021
SKPF Avdelning 2 inbjuder till 
årets höstmöte torsdagen den 
30 september 2021 kl. 13:00

Plats: Hägerstensåsens Med-
borgarhus, Riksdalervägen 2, 
Hägersten.

Resväg: Tag T-banan till Lil-
jeholmen, byt till buss 147 och 

åk till busshållplatsen Sedelvä-
gen. Du kan också välja att ta 
tunnelbanan mot Fruängen och 
stiga av vid Hägerstensåsen, 
sedan en kort promenad.

 
På dagordningen: 
-  Fastställande av medlems-
 avgiften 2022

- Verksamhetsplan 2022  
- Budget 2022
-  Rapporter

Efter sedvanliga mötesför-
handlingar avslutar vi mötet 
med kaffe/te, något att äta samt 
lite underhållning.

Mötet beräknas avslutat 
klockan 16:00.

Anmälan till mötet lämnas 
senast 22 september till vår 
expedition telefon  
08-618 35 80 eller  
076-024 50 87 under expedi-
tionstid måndagar, tisdagar och 
onsdagar mellan klockan 10:00 
–13:00.

Välkomna!

DITT BOSTADSTILLÄGG 
– DET HÄR GÄLLER

Behöver du 
hjälp eller råd 
vad gäller ditt 
bostadstillägg?

Sedan 2018 har Margreth 
Andersson som är sekrete-
rare i Avdelning 2:s styrelse 
hjälpt våra medlemmar att 
ansöka om bostadstillägg. In-
tresset har varit stort, större 
än vi från början anade, 
och det gläder oss att vi har 
kunnat bistå så många. Är 
pensionen inte så hög gör 
ett aldrig så litet tillskott i 
kassan stor skillnad. Flera av 
de medlemmar som har fått 
hjälp att ansöka om bostads-
tillägg har till och med fått 
sin ansökan godkänd med en 
retroaktivitet om tre måna-
der.  
Jag, Margreth Andersson 
hjälper Dig gärna. Medlem-
mar från alla Stockholms-
avdelningar är välkomna 
att höra av sig måndagar kl. 
10.00-12.00.

Ring gärna
Du når mig på telefon  
073-733 66 80.

Kultur- och studiekommittén
Inga nya cirklar
i höst – tyvärr
Under hösten startar vi inte 
upp några nya studiecirk-
lar utan erbjuder istället de 
cirkeldeltagare, vars cirklar 
ställts in på grund av pande-
min, att fullfölja sina cirklar 
denna höst.  

Torsdag den 7 oktober kl. 
13.00. På denna unika plats – 
Sveriges Hollywood – får vi en 
guidad tur bland de byggnader 
som bevarats. Som avslutning 
blir det fika i Portvaktsstugans 
uteservering om vädret tillåter.

När: torsdagen den 7 okto-
ber. Tid kl. 13.00–15.00  

När vi nu äntligen får till-
fälle att inbjuda till aktiviteter 
igen, har vi beslutat att denna 
första aktivitet är kostnadsfri 
för deltagarna. Avdelningen 
står således för samtliga kost-
nader.

Besök i Filmstaden 
– Råsunda

Senast den 20 september 
måste vi ha fått era anmälning-
ar som görs på nedanstående 
talong.  

Obs! Aktiviteten är maxi-
merad till 20 deltagare.

Kallelse kommer efter 20 
september.

Tyvärr måste vi reservera 

oss för eventuella nya rekom-
mendationer från Folkhälso-
myndigheten, men kommer 
att kontakta dem som anmält 
sig till Filmstaden oavsett om 
aktiviteten kan genomföras 
eller inte.

Margaretha Persson och 
Hugo Klappenbach 

Det går även bra att göra anmälan per e-post: stockholm.avd2@skpf.se eller per telefon 
OBS! Endast onsdagar kl. 10.00-13.00 till 08-618 35 80 eller 076-024 50 87. 
Glöm då inte att lämna samtliga de uppgifter som anges i talongen.

Namn   

Telefon Adress/postadress  

Medlemsnr./personnr.(sex siffror) 

Ej medlem

Anmälan Filmstaden

Anmälan till Filmstaden ska vara SKPF tillhanda senast 20 september. 
Talongen skickas till SKPF Avd.2, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten.
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Är du seniordam (60+) och intresserad av bowling?  

Då är vi säkert något för dig!  
Har du spelat bowling tidigare är det bra, men absolut inget krav.  

Vi är ca 25 damseniorer som träffas här i Enskedehallen en gång i veckan, 
spelar bowling och tar en fika tillsammans. 

 Ibland tävlar vi, dock inte på elitnivå och ibland har vi aktiviteter tillsammans 
med våra herrseniorer.  

Om du tycker att det låter intressant, eller om du har frågor, är du varmt 
välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen så berättar vi mer. 

 Pensionärernas Dambowlingklubb Enskede  

Ann Rosenquist 073-717 57 31 

 Gunilla Törnfeldt 070-516 10 50 

 Mari Svensson 073-326 01 89  

Inger Enström 073-314 02 94  

Eva Tillman 070-324 34 66 

Läs mer på sidan 15

Majas underbara dag på Skansen och Akvariet

Förkortad version av 
vår debattartikel  
den 26/7 i

Nu kräver 
vi pensionärer 
fler äldre 
i riksdagen
När det gäller oss äldre är par-
tierna absolut sämst i klassen                                                         
Pensionssystemet urholkas och 
många av oss får betydligt mindre 
i pension än vad som utlovats. 
Framtiden verkar dyster och många 
frågar sig: hur blev det så här?

Det saknas personer med 
livserfarenhet där politiska beslut 
fattas. Bristen är extra tydlig i Sve-
riges riksdag. Partierna i riksdagen 
berömmer sig gärna över hur repre-
sentativ riksdagen är i jämförelse 
med andra länder då det gäller 
jämställdhet och unga personers 
representation. Men när det gäller 
oss äldre är partierna absolut sämst 
i klassen. Det kan helt enkelt inte 
få fortsätta.

Tre självklara krav
Många av våra medlemmar är 
aktiva i olika partier. Utöver 
opinionsarbete ska vi fram till dess 
att kandidaterna är fastställda, 
uppmana våra medlemmar att före-
slå och kämpa för att partierna ska 
svara upp mot våra självklara krav:
• Minst 20 procent av kandida- 
 terna på valbara platser ska  
 vara över 65 år.
• Samtliga kandidaters ålder ska  
 återfinnas på valsedlarna.
• När listorna är klara ska vi  
 fram till valdagen kampanja för  
 att väljarna ska stödja dem som  
 ser ålder och  erfarenhet som en  
 tillgång i politiken.

Vi kommer på samma sätt att 
följa upp hur det går i länets alla 
kommuner och i Region Stock-
holm, landets i särklass största 
region med sjukvård och kollektiv-
trafik som huvuduppgift.

Curre Hansson, PRO Stock-
holms län. Ann Hedberg Balkå, 
SPF Stockholmsdistriktet. Bo Schy-
lander, RPG Stockholm-Gotland 
distriktet. Margareta Bohman, 
SKPF Distrikt Stockholms län.



8  VETERANERNA   3  2021 

Avdelning 28 Stockholm

Svenska Kommunalpensionärerna Stockholm
SKPF Avd 28, Störtloppsvägen 12, 1tr, 129 47 Hägersten
Hemsida: www.skpf.se/stockholmavd28  •  Telefon 08/641 81 32  
Expeditionen är öppen torsdagar 10.00–12.00       
e-post: stockholm.avd28@skpf.se  •  Facebook: SKPF Avd 28, Stockholm

Ordföranden 
har ordet

När den här tidningen ham-
nade i din brevlåda hade 
sommaren övergått till höst. 
Förhoppningsvis har vi ändå 
några sköna dagar och kvällar 
framför oss.

Pandemin härjar fortfaran-
de i vårt land. 
De flesta av oss 
äldre som velat 
ta vaccin mot 
covid-19 har 
gjort det vid det 
här laget. 

Det är en 
lättnad för nu 

kanske man kan börja ana ett 
ljus i tunneln. 

Vår eminenta program-
grupp arbetar intensivt med 
att ta fram trevliga aktiviteter 
åt oss men nu har vi stött på 
andra problem än de rent me- 
dicinska. Det är svårt att få 
fram lokaler där vi kan samlas 
för våra aktiviteter. 

Vi får ha tålamod så kom-
mer nog detta problem att lösa 
sig så småningom. Vi i styrelsen 
för Avd 28 ser fram mot att få 
träffa dig igen.

Till dess – håll avstånd, 
tvätta händerna, håll ut.

Lars Bromander

Information från Programgruppen
Tiden går faktiskt fort även 
om man inte har så mycket 
att göra. Nog har man tittat 
lite extra på TV den här långa 
Corona-tiden. Men nu hade 
vi tänkt börja så smått att 
boka in diverse aktiviteter. 

Vi hade velat starta med lunch 
med sill och potatis i septem-
ber men då det fortfarande är 
smittspridning i samhället och 
vi ska vara rädda om varand- 
ra så måste vi boka av detta. 
Studiebesöket på Stadsarkivet 
har vi bokat och avbokat flera 
gånger. Nu måste vi boka av 

det också, de kan inte lova att 
vi kan komma det datumet, 
tills vidare har de bara digitala 
visningar. Även Stadshuset får 
vänta, där pågår renoveringar 
inför 100-årsjubileet så mycket 
är avstängt. 

Höstmöte
Vårt höstmöte hoppas vi verk-
ligen på. Vi har goda kontakter 
med Trafikförvaltningen och 
skall få en presentation av det 
nya SL-kortet. 

Året kommer förhoppnings-
vis – vad beträffar aktiviteter – 
att kunna avslutas med Julbord 

på Trosa Stadshotell (gemen-
sam bussresa dit och hem).

Någon aktivitet bjuder vi 
på! För andra blir det fråga om 
ett nedsatt belopp där avdel-
ningen sponsrar. Detta framgår 
vidare av texten.

Fortsätt att hålla avstånd!
Hjärtligt välkommen! Anmäl 
dig och framför allt: Kom ihåg 
att även om restriktionerna 
har lättat så gäller det att hålla 
avståndet.

Vi ser fram emot att träffa 
er alla!

Månadsmöte onsdagen den 10 november 
kl 13.00 – Behov av Färdtjänst?
Idag är vi kanske friska och 
rörliga men vad händer när 
rörligheten förändras? 

Detta är viktig information 
även till dig som inte är i behov 
av färdtjänst idag. Du kan be-
röras när en anhörig eller vän 
måste anlita färdtjänst.

Vi välkomnar Ulrik Waldau 
från Färdtjänst, som kommer 
att informera om vad som 
krävs vid ansökan av Färd-

tjänst, rättigheter och hur det 
fungerar vid beställning av 
färdmedel då resan ska ske.

Frågor om färdtjänst 
Har du frågor kring Färd- 
tjänst så sänd gärna in dem  
via vår e-post:  
stockholm.avd28@skpf.se

Vi har då möjlighet att över-
lämna frågan till Ulrik och han 
kan återkoppla vid vårt möte.
Kanske du inte kan delta men 

ändå har en fråga, skicka den 
då via epost eller ring till expe-
ditionstelefonen.

Plats: Anges senare.
Pris: 50 kr som inkluderar 

en lättare förtäring.

Anmälan
Anmälan senast den 4 no- 
vember via telefon under  
expeditionstid eller per e-post. 
Betalning senast den 8 novem-
ber.

MÖTEN

Höstmöte torsdagen den 28 oktober kl 13.00
Välkommen till höstmöte. 
Ur dagordningen:
• Fastställande av medlems-
 avgift för 2022
• Budget för 2022

Plats: Tanto Seniorlokus, 

lokal Svärdet. Adress Rosen-
lundsgatan 44 A.

Avdelningen bjuder på en 
lättare förtäring samt under-
hållning. För vår planering 
behöver vi din anmälan senast 

den 14 oktober via expeditio-
nens telefon eller per epost. 

Resväg till Tanto Seniorlo-
kus: Buss 4 hpl: Södra station 
och Pendeltåg: Södra station, 
uppgång Rosenlundsgatan.

Lokal för medlemsmöten
Adolf Fredriks församlings-
hus är stängt p.g.a. renove-
ring och kommer att öppnas 
igen under år 2023. Vi kom-
mer att förlägga våra möten 
i olika lokaler, dessa anges 
under respektive inbjudan 
till aktivitet.
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KONSTCIRKEL 

RESA

Efterlängtad utveckling  
av Res med betalkort

Avdelning 28 har Swish
Swish-numret är 1231805969. 

Ange vad betalningen avser 
under Meddelande.

Julbord i vackra Trosa 
onsdagen den 8 december!

Med reservation att 
resan går att genomföra i 
enlighet med Folkhälso-
myndighetens rekom-
mendationer. De som 
anmält sig kommer att 
kontaktas oavsett om 
resan blir av eller inte.

Ett önskat återbesök till Trosa 
Stadshotell för att äta av det 
delikata julbordet. För några 
kanske det är första gången och 
andra var med för tre år sedan, 
då det var ett mycket upp- 
skattat besök. Efter maten kan 
det finnas möjlighet att se sig 
om i den idylliska staden.

Då aktiviteterna har varit 
inställda en längre tid så  
hoppas vi att kunna genom-
föra det traditionella julbordet 
tillsammans. Vi räknar med att 
många är sugna på att komma 
ut på aktiviteter så vi har bokat 
upp för 40 personer att delta 
vid julbordet. 

Anmälan
Vid anmälan ber vi dig, för 
säkerhets skull, att ange namn 
och telefonnummer, för att vi 
lätt ska kunna nå dig om läget 
plötsligt förändras och julbor-

det måste ställas in med kort 
varsel. Anmälan senast den 25 
november via telefon under 
expeditionstid eller per epost.

Kostnad: 300 kronor för 
medlemmar, 500 kronor för 
icke medlemmar. (Mat och resa 
sponsras av SKPF avd 28.)

Då vi måste begränsa 
antalet deltagare kommer våra 
medlemmar att prioriteras i 
första hand.

Betalning
Betalning senast den 1 decem-
ber. Vi träffas på Cityterminal- 
en senast kl 11.30, bussen 
avgår kl 11.45.

Julbordet intages kl 13.00.
Hemresa från Trosa kl 

15.30, beräknad hemkomst till 
Cityterminalen ca 16.30.

Telefon till reseledare:  
070-604 90 11 (gäller res- 
dagen).

Vi besöker olika museer och ut-
ställningar. Därefter diskuterar 
vi de intryck besöket gett oss. 

Tid: start tisdagen den 21 
september kl. 13.00–15.00, 
varannan vecka, 5 ggr. 

Plats: Tanto Seniorlokus, 
Rosenlundsgatan 44 A, Stockholm. Lokal: Rosen.

Pris: 100 kr. för medlem, övriga 200 kr. Max 15 personer.
Ev. entréavgifter betalas av var och en. 
Anmälan, som är bindande, skall göras senast den 16 septem-

ber under expeditionstid via telefon 08-641 81 32 eller e-post. 
Även de som tidigare har betalat men där cirkeln måste avbrytas 
pga pandemin, måste anmäla sig igen. Avgiften betalas till plusgiro 
70 03 10-6 för de som inte tidigare betalat in.

Fr vänster: Siv Karlsson, revisor, Berit Örnevall, Christer 
Lindh, Ulla Jönsson, Karl Gunnheden, Lars Bromander, Åsa 
Kindblom, Lena Larsen, Hans-Åke Lundgren, Roland Eliasson.

Styrelsens sammansättning  
i avd 28 efter årsmötet 2021
Lars Bromander, Ordförande. Lena Larsen, Kassör. Ulla Jönsson, 
Sekreterare. Christer Lindh, Vice ordförande. Karl Gunnheden, 
Ledamot. Hans-Åke Lundgren, Ledamot. Roland Eliasson, Leda-
mot. Åsa Kindblom, Ersättare. Berit Örnevall, Ersättare.

INFORMATION FRÅN SL

Tjänsten Res med betalkort 
har på kort tid blivit ett mycket 
populärt sätt att resa med 
enkelbiljett. Det är perfekt att 
inte behöva tänka på att fylla 
på pengar på en reskassa när 
man direkt kan blippa med 
betalkortet mot läsaren. Priser 
och villkor är desamma oavsett 
hur man köper resan. 

I februari i år lanserades 
tjänsten för de som reser till 
fullt pris och från 13:e septem-
ber kommer nu möjligheten 
att registrera sig för resor till 
reducerat pris. Du registrerar 
ditt betalkort på sl.se och sedan 
reser du till reducerat pris från 
och med nästa dag. Du behöver 
bara registrera betalkortet en 
gång. På sl.se kan du också läsa 
mer om tjänsten. 

Enklare att köpa  
periodbiljetter
Vill du kunna köpa biljett var 
och när som helst och inte 
vara beroende av ombud eller 
automat? Då ska du ladda ned 
SL-appen och köpa din 30- 

dagarsbiljett där. Du som 
tycker att det går bra att blippa 
med mobilen mot läsaren kan 
göra det redan nu. I höst kom-
mer möjligheten att lägga  
biljetten på ett nytt grönt  
SL-kort om du föredrar att 
blippa med ett kort.

Biljetten blir aktiv först 
när du blippar mobilen eller 
kortet så du kan köpa biljetten 
hemma och när det passar dig. 
Appen ger dig också möjlighet 
att se hur länge din biljett gäller 
och om du förlorar biljetten 
kan du snabbt få tillbaka den 
genom att kontakta SL:s kund-
tjänst.

Om du har frågor
Har du frågor är du välkom-
men att sända dem till  
stockholm.avd28@skpf.se

Anmälan till aktiviteter och betalning
Anmälan till våra aktiviteter, 
som är bindande, sker under 
expeditionstid kl 10–12, helg-

fria torsdagar, till tel  
08-641 81 32 eller via e-post: 
stockholm.avd28@skpf.se

Ange då namn, person- 
nummer och telefon- 
nummer. 
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Avdelning 110 Norrtälje

Svenska Kommunalpensionärerna Norrtälje      Onsdagar 10.00 –12.00
Telefon 0176/172 72 
E-post: norrtalje.avd110@skpf.se

Ordförande 
har ordet
Efter en våt och kall maj må-
nad så kom då äntligen som-
maren med sol och värme och 
mycket bad.

Hop-
pas att alla 
haft en skön 
sommar och 
har kunnat 
koppla av 
ordentligt.

Tyvärr så 
lider den nu 

mot sitt slut, men hösten kan 
också vara fin.

Till allas glädje har nu 
restriktionerna lättat en hel 
del och förhoppningsvis kan vi 
komma igång med våra aktivi-
teter och det ser vi fram emot.

Vi kommer att ha plane-
ringsdagar den 13–14 septem-
ber för styrelsen, lämna gärna 
förslag och önskemål på olika 
aktiviteter som ni vill göra.

Vår expedition har öppet 
onsdagar kl. 10-12, kom gärna 
och besök oss.

Eva

Besök gärna vår hemsida 
www.skpf.se/avdelningar/distrikt-stockholms-lan/
norrtalje-avd-110/

Från årsmötet den 7 juni

Studier
Om Coronarestriktionerna 
tillåter så tänker vi starta 
upp våra studier igen till 
hösten. 

Vill gärna att alla intres-
serade hör av sig till vår 
expedition på tel 0176/172 
72. 

Lämna tydligt namn och 
telefonnummer så hör vi av 
oss.

Kom gärna med förslag 
och önskemål. 

Vi behöver ha detta se-
nast den 15 september.

Anne och Irene    

Styrelsen för 
avd. 110, vald vid 
årsmötet i juni

Eva Axelsson, ordförande. 
Anne Sivertsson, vice ordfö-
rande. Jan Sjöblom, kassör. 
Gun-Britt Viktorsson, sekre-
terare. Irene Dahlqvist,  leda-
mot. Olle Sjöblom, ersättare. 
Rosita Lindrot, ersättare
och Sara Magnusson, er- 
sättare.

Från vänster Olle Sjöblom, Gun-Britt Viktorsson, Jan Sjö-
blom, Anne Sivertsson, Irene Dahlqvist, Rosita Lindrot och 
Eva Axelsson. Sara Magnusson saknas på bilden.

Mötet hålls utomhus i Roslags-
museets park. Vädret är fint 
23 grader och sol. Ett kort sty-
relsemöte innan det blev dags 
att kånka ut bord och stolar.

37 anmälda finns till mötet och 
de flesta anländer och hälsas 
välkomna av ordförande Eva 
Axelsson. Munskydd delas ut 
till de som vill ha.

Ordförande för mötet blir 
Margaretha Lundgren (Mag-
gan), tillfrågad och hitkommen.

Mötet börjar med parenta-
tion, tyst minut, för de som inte 
längre finns med oss.

Presidiet består av ordföran-
de och de ordinarie i styrelsen.

Ljudanläggningen är under 
all kritik, med det finns tryckta 
handlingar utlagda.

Presentationer av aktiviteter 
och budget gjorde styrelen via 
risigt ljud. 

Dom ”duttade” micken med 
handsprit när den gick hand ur 
hand. Inte undra på att ljudet 
blev allt sämre.

Salongsberusad mick!
Det har ju inte hänt så 

mycket under det gångna året 
av förklarliga skäl. Budgeten 
presenteras även den via den 
berusade micken. 

Val av ny styrelse
Val av nästa styrelse utfördes 
också och vi som hade bäst 
föredatum fick ett nytt bäst 
föredatum. Nåväl allt gick bra 
och alla verkar glada.

Den hitkallade trubaduren 
Kurt Öberg anländer och han 
testar mikrofonerna. Vad kon-
stigt dom låter.

Det är nog för att dom är 
lite onyktra spörjer jag honom 
Onyktra? Ja, så är det nog . Det 
har ”duttats” en hel del hand-
sprit i domsamma. 

Vi hämtar ut smörgåstårtor 
och dryck.

Väldigt goda smörgåstårtor 
faktiskt. Kaffe och kaka efter. 

Till slut har mickarna blivit 
hjälpligt upphängda åt tru-
baduren och han slår an ett 

ackord. Och ska precis börja 
sjunga, då en ambulans kom-
mer farande på gatan intill med 
påslagna sirenen. 

Ett nytt försök kanske? Tra, 
la, la, så vad det dags för hesa 
Fredrik, den först måndagen i 
juni. Fredrik står nog på taket 
intill. Nu blev man riktigt 
lomhörd. 

Det måste vara trist för en 
trubadur när den blir så många 
störningar, skränande måsar 
också. 

Kurt Öberg är väldigt duk-
tig som trubadur, jag har hört 
honom förut.

Samtliga medlemmar fick en 
lott vid ankomst., Tre vinster, 
5, 3, 2 hundra kronor i present-
kort. Grattis!

 Det blev en fin fest trots 
ljudproblem i den vackra idyl-
len.

Syrenen i full blom och 
vid ån nedanför firar A-laget 
Svenska flaskans dag, men det 
verkar gå lugnt till.

Maggan och trubadur av-
tackas med blomster. 

Nu kom det några små-
stänk, men det gör inte så 
mycket, nu när alla droppar 
hem. 

En riktigt trevlig dag.
Olle Sjöblom
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Nystart för bowling

Cinderella-kryssning
Den 6 oktober ska vi göra en dygnskryssning med Cinderella till 
Åland. Buss avgår från Norrtälje bibliotek kl. 15.00

I resan ingår:
Dygnskryssning Stockholm- Mariehamn
Anslutningsbuss tur och retur
Resa i vald hyttkategori 
Höst buffé inkl. vin öl läsk och kaffe
Brunch
Del i seaside Standard 875:-
Del i insidestandard 800:-
Enkel hytt Seaside 1070:-
enkel hytt inside 920:-

Anmälan senast den 5 september till expeditionen på tel.nr 
0176-172 72 eller till mailen: norrtalje.avd110@skpf.se

Anmälan är bindande och resan görs tillsammans med Norr-
tälje PRO.

Höstmöte den 14 oktober

Luciafirande med julgröt
den 14 december

Medlemsträff  
med sopplunch 

Om hörsel och  syn

Medlemsresa i september
Ni har väl inte glömt att an-
mäla er till medlemsresan den 
8 september. Det finns plat-
ser kvar.

Den 8 september ska vi att åka 
till leksaks- och seriemuseet vid 
Bergrummet på Skeppsholmen.

Där får vi förmiddagsfika 
med kaffe och smörgås.

Sedan ska vi göra ett besök 
på Chokladfabriken, där blir vi 
serverade lunch som avslutas 
med tårtbuffé.

Efter lunch blir det visning 

med provsmakning på Chok-
ladfabriken.

Priset för detta är 495 kro-
nor/person.

Vi har egen buss som avgår 
8.30 från biblioteket.

Anmälan görs till expeditio-
nen på tel 0176-172 72.

VIKTIGT! Det finns tele-
fonsvar och du måste prata in 
tydligt namn och telefonnum-
mer så att vi kan ringa upp och 
bekräfta. 

Vi följer Folkhälsomyndig-
hetens direktiv.

Vi kommer att ha en 
medlemsträff den 27 
september kl 13.00 i 
Folkets hus i Norrtälje.
Temat för dagen är syn 
och hörsel.

Audika kommer att prata om 
hörsel och Synskärpan kommer 
att prata om syn.

Vi bjuder på förtäring. Lot-
teri.

Medlemsträffen hålls 
i samverkan med ABF.

Anmälan senast den 
22 september till expedi-
tionen på tel 0176- 
172 72.

Det finns telesvar. 
Prata in tydligt ditt namn och 
telefonnummer, så att vi kan 
ringa upp och bekräfta.  

Vi följer Folkhälsomyndig-
hetens direktiv.

Vi planerar för ett luciafiran- 
de den 14 december.

Mer i decembernumret av 
tidningen Veteranerna.

Tid: 14 oktober kl 13.00
Plats: Folkets hus, Galles 
gränd 5 i Norrtälje. 

Ur dagordningen: 
Verksamhetsplan för 2022
Budget för 2022 
Arvoden för 2022 

Underhållning.
Vi bjuder på fika.
Lotteri. 

Mötet hålls i samarbete med 
ABF. 

Senast den 11 oktober vill  
vi ha din/er anmälan på tel 
0176-172 72.

Nu startar vi upp bowlingen 
igen.

Vi börjar troligen torsdagen 
den 7 oktober kl 13.00-14.00 i 
bowlinghallen på Vårgatan 1 i 
Norrtälje. Med reservation för 
bowlinghallens tider.

Vid intresse ring vår ex- 
pedition på tel 0176-172 72 

och lämna namn och telefon-
nummer.

Det är viktigt, så att jag vet 
hur många som kommer p.g.a. 
Corona restriktionerna. 

Tala in tydligt namn och 
telefonnummer. Jag kommer att 
kontakta alla som hör av sig.

Anne Sivertsson

Välkomna på medlemsträff i 
höstmörkret. 

Tid: Den 16 november kl. 
13.00 i Folkets hus i Norrtälje.

Det blir sopplunch och lätt-
are underhållning.

Kostnad 80 kr.
Medlemsträffen hålls i sam-

verkan med ABF.

Anmälan
Anmälan senast  
3 november till vår exp. på 
telefonnummer  
0176-172 72. 

Meddela namn och telefon-
nummer så vi kan nå er.
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Avdelning 115 Södertälje – Salem – Nykvarn

Svenska Kommunalpensionärerna Södertälje – Nykvarn – Salem
Måndag och torsdag 10.00–12.00 Telefon 070 658 05 87
Postadress: SKPF avd 115, Norra Järnvägsgatan 3, 153 37 Järna
E-post: skpf@maroj.com

Hej alla 
medlemmar
Nu måste vi hoppas att corona 
pandemin snart är över så vi får 
ett normalt liv igen.

Vi har i dag haft styrelse-
möte med stort avstånd emel-
lan oss, det är inte vanligt med 
styrelsemöte i juli månad, men 
vi vill gärna komma igång med 
verksamheten, det har varit en 
tråkig tid.

Vi vill börja planera för resor, 
cirklar och medlemsmöten med 

underhållning  
o.s.v. Vi i sty-
relsen vill gärna 
ge er något för 
medlemsavgif-
ten. Hör gärna 
av er på avdel-
ningens telefon 

070-6580587 eller maila till 
stockholm.avd115@skpf.se 
och berätta vad du vill att vi 
ska kunna göra för dig. Det är 
viktigt att vi lyssnar på dig, det 
är många som haft det ensamt 
den här långa perioden.

Det sista medlemsmötet vi 
hade var ju den 12 mars 2020 i 
Allhuset då hade vi medverkan 
från Folksam som informerade 
om våra försäkringar som är 
billigare genom SKPF. Det var 
ösregn den dagen och informe-
raren kom genomblöt till oss 
efter att ha gått från pendeln. 
Ingen av oss på det mötet 
kunde väl drömma om alla res-
triktioner som kom till den 13 
mars och fortfarande gäller.

Du är hjärtligt välkommen på 
Höstmötet den 7 oktober kl. 
13.00 i Allhuset med förtäring 
och underhållning av hus- 
bandet. 

Bengt-Arne Åhrberg
Ordförande

Kåseri
Droppen Dripp och droppen 
Drapp. Satt på varsin isetapp. 
Hörrö du sa Dripp till Drapp. 
Ska vi hoppa ner i kapp?

Detta var en populär schla-
ger på 50-talet som Alice Babs 
framförde tillsammans med 
dottern Titti.

Ja, det var ett tag sedan vi 
såg en isetapp och nästan glömt 
hur det var att frysa. Sommaren 
2021 i juli månad blev nog den 
varmaste månad jag varit med 
om. Inte en droppe regn på 
flera dagar. 

Välkommen till höstmötet i oktober
Välkommen till höstmöte den 
7 oktober 2021 kl. 13.00. Vi 
träffas i Allhuset i Södertälje 
där vi följer gällande restrik-
tioner. 

Vi  har satt upp ett maxan-
tal på 40 personer, så först till 
kvarn.

Som vanligt behandlas sed-
vanliga mötesförhandlingar, 
verksamhetsplan, budget m.m.

Anmäl dig på telefon eller 
mail. Lämna ditt namn, telefon-
nummer eller mail-adress, så 
vi kan meddela dig om det blir 
någon förändring.

Hoppas vi ses på mötet med 
förtäring och underhållning. 
Väl mött. OBS. Sista anmäl-
ningsdag är den 27 september 
2021. (Kolla hemsidan).

Adressen är Allhuset, 
Barrtorpsvägen 1 A, Södertälje. 
Buss 753, hållplats Vibergen.

Vi firar Lucia
7 december
Välkommen på luciafirande 
i Allhuset den 7 december 
2021. Luciasånger, kaffe, te 
och bröd bjuds du på.

Även då har vi ett 
maxantal på 40 personer. 
Välkommen att anmäla dig.

Rapport från årsmötet Nya styrelsen
Bengt-Arne Åhrberg, ordföran-
de. Inez Johansson, kassör.
Ledamöter; Lennart Andersson,
Iréne Pettersson, Inga-Britt 
Karlsson, Bo Kärrström,
Gunnel Kjellqvist. Revisorer:
Cecilia Carlén, Lars-Birger 
Jonasson och Ingrid Jonsson 
ersättare.

På grud av Covid-19 hölls mö-
tet digitalt. Vi var tio perso-
ner som deltog via Zoom. Det 
var sedvanliga mötesförhand-
lingar, verksamhetsberättelse, 
budget, val av styrelse. 

Medlemsavgiften är oförändrad 
175:-/ år.

Det var ett annorlunda 
möte så tillvida att det var så 
få anmälda. Det har nog sin 
förklaring. 

Vår generation är inte så 
vana med den digitala världen. 

Hoppas att vi snart kan  
träffas igen och ha fysiska mö-
ten. Det blir trevligare så.

Helt overkligt att vara i Sve-
rige och se så många solbrända 
människor. Hoppas bara att de 
flesta tagit det lugnt och använt 
salva med hög solskyddsfaktor. 
Om vi fryser i december månad 
och klagar, brrrrr. Då får vi 
försöka komma ihåg somma-

ren 2021. Då låter vi Droppen 
Dripp och Droppen Drapp 
hoppa ner i kapp, och då vet 
vi att våren är på väg. Hur 
sommaren blir 2022 vet vi inte 
ännu tyvärr.

Vi önskar er i alla fall en tid 
med resor, månadsmöten och 
sammankomster, så livet blir 
lättare och roligare. Att umgås 
med varandra är värdefullt. Vi 
kan inte göra något åt vädret, 
så varför inte gilla läget.

I-B Karlsson

Är juli 2021 den varmaste du har varit med om?
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Avdelning 119 Nynäshamn

Jag heter Gunilla Wästersjö 
Michailidis och har av distrikts-
styrelsen fått det hedersfyllda 
uppdraget att som ordförande 
leda den interimistiska (till- 
fälliga) styrelsen för avdelning 
119 Nynäshamn. 

Som så många andra stock-
holmsbor har jag många gånger 
besökt Nynäshamn, som turist 

och som-
margäst, men 
också som 
kurs- och 
konferens-
deltagare på 
Nynäsgården. 

Det här är dock något helt an-
nat och jag har mycket att lära 
men framför allt ser jag fram 
emot att lära känna en för mig 
nästan helt ny medlemskår.  
Det är bara att hoppas på att 
den eländiga pandemin hål-
ler sig på mattan och tillåter 
oss att träffas och att vi kan 
genomföra den verksamhet som 
planerats.

Distrikt Stockholm står inför 
stora förändringar och vår 
avdelning är först ut att möta 
dem om än i liten skala. Det 
är en spännande utmaning att 
få vara del i detta och jag tror 
helhjärtat på att de föränd-
ringar som planeras på sikt 
kommer att gynna inte bara 
oss i Nynäshamn utan samtliga 
medlemmar i distriktet.

Vi möts i verksamheten!
Gunilla

Ordförande 
har ordet

Svenska Kommunalpensionärerna  
Avdelning 119 Nynäshamn
Telefon 073-755 04 63. Expeditionstid måndag 10.00–12.00. 
E-post: nynashamn.avd119@skpf.se

Gunilla Wästersjö Michailidis, 
ordförande, är utlånad från 
avdelning 2 och har arbetat i 
föreningen under 7 år. 
Benita Rosberg, kassör, är ut-
lånad från avdelning 2 där hon 
också innehar kassörsuppdra-
get. Anna-Lisa Larsson, leda-
mot, känner ni säkert alla se-
dan länge då hon tidigare varit 
kassör i avdelningen. Tillsam-
mans utgör vi den av distrikts-
styrelsen utsedda interimis-
tiska (tillfälliga) styrelsen.

SKPF Avdelning 119 inbjuder 
till årets höstmöte tisdagen 
den 19 oktober 2021 kl. 13.00
Platsen är Folkets hus,  
Stadshusplatsen 3 i Nynäs-
hamn.

Mötet beräknas avslutat 
klockan 16.00.

Ur dagordningen:
-  Fastställande av medlems-
 avgiften 2022                                                                    
-  Verksamhetsplan 2022
-  Budget 2022
-  Rapporter.

Vi bjuder på Kaffe/Te, något 

att äta samt en trivsam under-
hållning.

Anmälan till mötet lämnas 
senast 2 oktober till vår expedi-
tion måndagar 10.00-12.00                                      
på tfn 073-755 04 63 eller  
med e-post till  
nynashamn.avd119@skpf.se

Välkommen till höstmöte/ 
medlemsmöte den 19 oktober

Ny styrelse för avdelningen
Tillsammans ska vi leda verk-
samheten i avdelning 119 fram 
till årsmötet 2022. Vi ska göra 
vårt allra bästa för att lotsa av-
delningen genom den föreståen-
de omorganisationen, men vårt 
absolut främsta uppdrag, under 
tiden fram till årsmötet 2022, är 
att rekrytera nya ledamöter till 
styrelsen så att årsmötet i stad-
geenlig ordning kan välja avdel-
ningsstyrelse. 

Det är en utmaning och 
vi behöver er hjälp om vi ska 

lyckas med det uppdraget. Vi 
har möjlighet att till styrelsen 
adjungera medlemmar som är 
intresserade av ett eventuellt 
framtida styrelseuppdrag. Det 
är den bästa möjligheten att 
pröva ett styrelseuppdrag, ta 
del av vad som krävs och sätta 
sig in i arbetsuppgifterna, innan 
man tillträder uppdraget. 

Bra stöd till vår hjälp
Det är naturligtvis sant att  
tiden fram till årsmötet är 
knapp, om man ska ha en helt 
ny, oerfaren men ”flygfärdig” 
styrelse på plats då, men vi 
har utbildningar till vår hjälp 
och ett helt distrikts samlade 
kompetens och erfarenhet att 
luta oss mot.  

Intresserad? Tag kontakt!
Är du intresserad av pröva på 
ett framtida styrelseuppdrag 
eller känner du någon du tycker 
vi skall kontakta. Ring oss på 
tfn 073-755 04 63 en måndag 
mellan 10.00-11.00 eller skicka 
ett e-postmeddelande till  
nynashamn.avd119@skpf.se  
Tillsammans kan vi klara det 
här.

Gunilla, Benita  
och Anna-Lisa

Interim-
styrelsen för 
avdelning 119.
Fr v. Benita 
Rosberg, 
Gunilla 
Wästersjö 
Michailidis 
och Anna-Lisa 
Larsson.

Läs mer om årsmötet, månadsträffar och kommande aktiviteter
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Månadsträffar
Sista tisdagen i månaden, med början tisdagen den 28 september, 
har vi på försök tänkt träffas till månatliga träffar på Janni´s Café.  

Vi  fikar, umgås och samtalar som man själv önskar, men 
styrelsen svarar även på era frågor och tar emot förslag till avdel-
ningens verksamhet. Kaffet bjuder avdelningen, på kaffebröd står 
var och en för.

Vi börjar tisdagen 28 september 2020 kl. 14.00.
Väl Mött!

Avdelning 119 Nynäshamn

Årsmötet genomfördes med respekt för pandemireglerna
Pandemin har satt många käp-
par i hjulet för oss och vår 
verksamhet. Efter att flera 
gånger tvingats skjuta upp års-
mötet 2021, genomfördes det 
den onsdagen den 9 juni  
i Folkets hus, Nynäshamn.  

Även om mötesdeltagarna 
placerades var och en vid eget 
bord och med gott avstånd till 
övriga deltagare så kunde vi 
ändå mötas fysiskt. Det var 
efterlängtat och alltför länge 
sedan.

Avgående avdelningsord-
förande Solveig Karlsson höll 
i mötet som i väsentliga delar 
inte liknade de årsmöten vi är 
vana vid, då samtliga styrelse-
medlemmar ställt sina platser 
till förfogande. 

Inga nomineringar hade 
inkommit och inga val förrätta-
des. I övrigt genomfördes mötet 
enligt stadgarna. Verksamhets-
berättelse 2020 med bokslut 
godkändes av mötet och styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Distriktsstyrelsen har be-
slutat tillsätta en interimistisk 
styrelse fram till årsmötet 2022. 
Styrelsen bestående av ordfö-
rande Gunilla Wästersjö  
Michailidis, kassör Benita 
Rosberg och ledamot Anna-
Lisa Larsson, presenterades 
av Benita Rosberg som också 
redogjorde för den förestående 
omorganisation som förhopp-
ningsvis ska ge avdelningen 
bättre förutsättningar för fort-
satt verksamhet.

Efter avslutade förhand-

lingar avtackades sedvanligt, 
både från distrikt och avdel-
ning, den avgående styrelsen 
Solveig Karlsson, Anna-Lisa 
Larsson, Ingrid Johansson och 
Anders Strömberg. Stort tack 
för era insatser och lycka till i 
framtiden.   

Mötet avslutades med 
kaffe, goda smörgåsar, en kaka 
och sist men inte minst trevlig 
samvaro.

Tack till alla deltagare och 
på återseende.

Gunilla  

Den 9 juni kunde vi genomföra avdelningens efterlängtade årsmöte.

Kommande aktiviteter                                                                                               
Naturligtvis vill vi hitta på något trevligt i december men för att 
vara säkra på hur vi kan genomföra dessa måste vi avvakta till 
nästa utgåva av tidningen med att avisera aktiviteterna. Nästa 
nummer av tidningen utkommer 1 december.

Det är 
dags att 

ställa om

naturskyddsforeningen.se

Gå med i Naturskyddsföreningen på
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Äntligen kunde vi fullvaccine-
rade åka till Skansen med barn 
och barnbarn. Det blev en här-
lig onsdag med vackert väder.

Vi började på Akvariet, innan 
det blev för mycket folk, och 
tittade bland annat på ormar 

och sköldpaddor. Utanför hit-
tade Maja en jättesköldpadda 
som hon satte sig på och bred-
vid den stod en vackert färgad 
blå groda. 

En lemur blev intresserad 
av volangen på Majas tröja och 
drog tassen över den och hen-

nes arm. Den har mjuka tassar 
sa Maja leende. 

De övriga lemurerna var 
riktiga livsnjutare och apung-
arna var ljuvligt söta.

Själv hittade jag ett sago-
likt vackert träd med en stol 
bredvid.

Besöket avslutade vi med 
lite lunch, karusell och fiskeri i 
en ”fiskdamm”.

Maja fiskade upp en söt räv. 
Tänk att man kan fiska rävar.

Benita Rosberg

En efterlängtad utflykt 
och en än mer efterlängtad samvaro
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SKPF Distrikt Stockholm
Störtloppsvägen 12
129 47 Hägersten

POSTTIDNING B-POSTPOSTTIDNING B-POST

Äntligen kunde vi genomföra ett 
studiebesök. I början av juni besök-
te vi Liljevalchs för att njuta av årets 
vårsalong. Avd 28 hade tidigt bokat 
en visning, redan i mars, men med 
den rådande pandemin och alla be-
söksrestriktioner gick det inte att 
genomföra förrän nu. 

Med avdelning 28 på Liljevalchs vårsalong
Men även nu gällde begränsningar. Två 
grupper med sju deltagare i varje, fick gå in 
med guide med 30 minuters mellanrum och 
innan ordinarie öppningstid. Men det var 
det värt. 

Årets utställning präglades mycket av 
pandemin. Många utställare var det som 
hade inspirerats av det rådande läget. 

Som vanligt var olika tekniker represen-
terade, allt från måleri, grafik, video och 
fotografi till broderi, tändsticksmåleri och 
pyrografi. Det fanns mycket att titta på 
och som alltid ger det mer att få en guidad 
visning. På 45 minuter hann vi med att se 
en hel del!

Programgruppen i avd 28


