
Margareta Bohman, ordförande SKPF distrikt Stockholm:

– Använd gärna hemsidor 
och Facebook för att hålla dig 
informerad om vår verksamhet

Medlemstidning för SKPF distrikt Stockholm  •  1 – 2022

I ÅRETS FÖRSTA UTGÅVA
Vi tvingas att skjuta på 
datumen för våra årsmöten

AKTIVITETER 2022  
Hoppet står till nystart
i mars och framåt
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EN RIKTIGT GOD FORTSÄTTNING på 2022 tillönskar jag er alla.
Tjugondag Knut har passerat och många har plockat 

undan Julen för denna gång. Ett nytt år med nya möjlighe-
ter ligger framför oss. 

Nu har distriktet fått en ”nygammal” avdelning i  
Haninge-Nynäshamn. Det första steget av distriktets 
omorganisation är fullbordad och förbundet har fattat alla 
nödvändiga beslut. Du medlem i Haninge-Nynäshamn  
behövs nu för arbetet med att bilda en ny styrelse som ska 
leda avdelningen in i framtiden. 

Att till våren få komma igång med aktiviteter och trevliga 
event som distriktets avdelningar planerat är min största 
önskan. Vi får inte ge upp utan sätta vårt hopp till att vi får 
träffas så snart som möjligt igen.

Margareta Bohman
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Medlemstidning för 
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Sätt ditt hopp till att vi kan
träffas igen så snart det tillåts

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 Pensionärerna, 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. 
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Produktion: Sjöstedt Information AB, Västerås. 

Omslagsfoto: Gun-Britt Viktorsson. Societetsbron  
i Norrtälje.

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

NYA DATUM FÖR ÅRSMÖTEN
Avdelning 2 Stockholm   5 maj 
Avdelning 28 Stockholm   12 maj 
Avdelning 110 Norrtälje   12 maj 
Avdelning 115 Södertälje-Salem-Nykvarn   18 maj 
Avdelning 119 Haninge-Nynäshamn   10 maj 

Den snabba smittspridningen tvingar oss 
att skjuta på våra årsmöten

Åtta personliga och engagerande berättare i Sveriges Radio

Bi Puranen talar om vikten
att respektera oss äldre 

Vinterns mot-
svarighet till  
Sommar i P 1.
Du kan lyssna   
i efterhand via  
SR Play.

Fr. v. Åsa Larsson,  
Antje Jackelén, 
Olof Wretling,  
Bianca Kronlöf,
Mikael Niemi, Bi 
Puranen, Rickard 
Söderberg och 
Mustafa Can.

I rollen som forskare vid Institutet 
för Framtidsstudier, vet färgstarka  
Bi Puranen mer än de flesta om liv, 
hälsa och särskilt kvinnors villkor.  
I hennes Vinter i P1 pratar hon en-
gagerat och kunnigt med tonvikt på 
dessa områden.

I programmet konstaterar hon bland 
annat att i Sverige är var femte per-
son över 65 år – och att vi utifrån det 
– borde ha goda förutsättningar att 

förbättra den politiska representa- 
tionen för oss äldre.

– Det är till och med så illa, säger 
hon, att Sverige är näst sämst i värl-
den när det gäller politisk representa-
tion för dem som är 70 plus.

Bi Puranen är själv 71 år.
Söndagen den 11 september går 

svenska folket till val. Då väljer du 
dem som du vill ska företräda dig i 
riksdag, region- och kommunfull-
mäktige. 

 Bi Puranen
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Distrikt Stockholm

Nu kan du äntligen säkra  
din plats ombord på flottans  
nykomling Viking Glory – ett  
av världens miljösmartaste  
fartyg, specialdesignat för en  
kryssningsupplevelse utöver  
det vanliga. 

Viking Glory kommer att gå  
mellan Stockholm, Mariehamn 
och Åbo varje kväll.

Sköna, nya 
Viking Glory
En helt ny värld  
öppnar sig i mars.

Östersjöns mest prisvärda resor

Läs mer och boka din  
kryssning på Vikingline.se

Smittan påverkar datumen för våra möten och påbjuder 
att vi i hög utsträckning informerar oss även via sociala medier
Tyvärr har året startat med 
nya skärpta krav från  
Folkhälsomyndigheten och  
Regeringen i samband med den 
starkt ökande smittspridning-
en av framför allt Omikron- 
varianten av viruset. 

Stockholmsregionen är hårt 
drabbad med stor smittspridning 
och hårt tryck på sjukvården. 

Ett gemensamt beslut
Styrelsen i SKPF Distrikt Stock-
holm har därför, tillsammans 
med avdelningsstyrelserna, 
beslutat ställa in all planerad 
verksamhet i januari och  
februari. Detta innebär att da-
tum för både t. ex. månadsmö-
ten och årsmöten måste ändras 
och förbundet ger både avdel-
ningar och distrikt möjlighet att 

skjuta fram sina årsmöten så 
att de hålls senast den 31 maj.

Det är med tungt hjärta vi 
känner oss tvingade till detta.

Grusade förhoppningar – igen
Vår förhoppning har varit att vi 
äntligen på det nya året skulle 
kunna träffas igen, prata om 
allt som hänt och återuppta 
våra normala mötesrutiner med 
månadsmöten, studiecirklar, 
resor och studiebesök. 

Siktet är nu inställt på mars
Avdelningarna kommer därför 
att planera för att återuppta sin 
ordinarie verksamhet så snart 
de nya restriktionerna medger 
det. 

I årets första utgåva kan ni 
läsa på varje avdelnings sidor 
vilka medlemsaktiviteter som 

planeras från mars och framåt.
Alla aktiviteter är dock bero-
ende av att läget i pandemin 
förändras till det bättre så att 
restriktionerna upphör och 
vi alla känner oss trygga med 
att åka buss, pendeltåg och 
tunnelbana och delta i trevliga 
möten igen.

Bemannade expeditioner
Nu får vi alla hålla tummarna 
för att smittspridningen i pan-
demin minskar så att samhället 
kan återgå till normala rutiner.

Avdelningarna har kvar sin 
bemanning på ordinarie tider 
för respektive expeditions- 
telefon. 

Flera vägar att informera dig
Via e-post kan du också få 
svar på frågor om hur avdel-

ningarna bedömer möjligheten 
att genomföra sina respektive 
medlemsaktiviteter. 

Tyvärr kan vi, för att få ut 
inbjudan till eventuella alter-
nativa aktiviteter, inte enbart 
förlita oss på vår tidning SKPF 
Veteranerna. Vi kommer även 
att behöva använda oss av våra 
hemsidor och av Facebook.

Bemannade expeditioner
Avdelningarna inom distriktet 
kommer löpande att informera 
på sina hemsidor och via Face-
book om det blir förändringar 
i de medlemsaktiviteter som nu 
planeras.

Styrelsen för
SKPF Distrikt Stockholm

Margareta Bohman
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SKPF Distrikt Stockholm i samarbete med Fonus

I Sverige dör ungefär 90 000 
människor per år. Runt en 
tredjedel av dem lämnar ett 
husdjur efter sig. Ofta tas de 
om hand av de anhöriga, men 
när det inte går, hamnar de på 
djurhem. Det händer också att 
Länsstyrelsen väljer att avliva 
djur, för att det inte finns nå-
gon som kan ta hand om dem.

Precis som människor, kan hus-
djur känna sorg över att förlora 
en närstående. Men att komma 
till ett nytt kärleksfullt hem kan 
få dem att må bra igen.

Samtidigt finns det många 
människor som känner sig en-
samma och längtar efter att få 
ge kärlek åt ett litet husdjur.

Nya relationer – djur, människa
– Med det här initiativet ville vi 
skapa möjligheter till nya rela-
tioner mellan sällskapsdjur som 
behöver nya hem och männ-
iskor som kan tänka sig att ta 
hand om en djuränkling. På så 
vis kan vi förebygga ensamhet 
både hos människor och djur, 
säger Håkan Eriksson, chef för 
begravningsverksamheten på 
Fonus.

Sökte mattar och hussar
Våren 2020 började Fonus 
annonsera efter mattar och 
hussar i TV och sociala medier 
i samarbete med Djurskyddet 
Sverige, en av landets största 

Vad händer med 
djuränklingarna?

När någon dör är det inte ovanligt att ett 
sällskapsdjur lämnas kvar i sorg och sak-
nad. Med initiativet Djuränklingar har Fonus 
hjälpt husdjur till nya kärleksfulla hem  
genom att annonsera efter hussar och  
mattar som vill adoptera dem.

Distrikt Stockholm

djurskyddsorganisationer som 
bland annat bedriver jourhems-
verksamhet för övergivna djur. 

På Fonus hemsida lades 
bilder och information upp om 
djur som sökte nya hem hos 
Djurskyddet och andra lokala 
djurföreningar.

– Jag föll direkt
Katterna Eros och Athena är 
två av alla husdjur som fick ett 
nytt hem genom initiativet. De 
adopterades av Michelle Björn-
lund på Djurskyddets kattvärn 
i Haninge.

– När jag såg dem på 
katthemmet föll jag direkt. Jag 
tror att många som skaffar 

katt vill ha en kattunge, men 
äldre katter som har blivit kvar 
ensamma förtjänar också att ha 
det bra. Därför känns det extra 
bra att ta hand om dem. Det 
har varit väldigt kul och mysigt 
att lära känna Eros och Athena 
och det dröjde inte länge innan 
det kändes som att de alltid har 
varit hos mig, säger hon.

20 guldfiskar fick nytt hem
Det är inte bara katter, kaniner 
och hundar som blir kvar när 
deras matte eller husse går bort. 
Monica Johansson, kundråd-
givare på Fonus i Falköping, 
hjälpte 20 stora guldfiskar i en 
utedamm att hitta ett nytt hem.

– De anhöriga nämnde när 
vi träffades för att planera be-
gravningen att de inte visste vad 
de skulle göra med guldfiskarna 
i dammen i deras avlidne pap-
pas trädgård. Fiskarna låg deras 
pappa så varmt om hjärtat, så 
de frågade om jag visste någon 
som kunde ta hand om dem, 
säger Monica Johansson.

Trivs i utedammen
Några dagar senare visade det 
sig att personalen på städfirman 
som städar Fonus kontor, också 
hade städat hemma hos den 
avlidne mannen.

– De ville gärna ge en 
minnesgåva så jag visade dem 
minnessidan på nätet där de 
anhöriga hade lagt upp en bild 
på dammen och fiskarna. Då 
passade jag på att fråga om de 
visste någon som kunde ta hand 
om fiskarna. En av tjejerna sa 
att hennes systers familj hade 
en utedamm, säger Monica 
Johansson.

Fiskarna mår jättebra
Det slutade med att systern åkte 
dit en lördagsmorgon och hå-
vade upp fiskarna och gav dem 
ett nytt hem i sin trädgård.

– Det sista jag hörde var att 
fiskarna mår jättebra i den nya 
dammen. De anhöriga var så 
tacksamma och det kändes jätte-
bra att jag kunde hjälpa till med 
det, säger Monica Johansson.

Det är inte bara katter, kaniner och hundar som blir kvar 
när deras matte eller husse går bort.
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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

ag vill börja med att 
önska er alla en god 
fortsättning på det nya 
året och sänder en from 
förhoppning om att det 
nya året ska bli bättre 

än det 2021. Ännu ser det inte 
riktigt ut så. En fjärde våg av 

pandemin har slagit till med en 
ny variant av Coronaviruset. 
Åter igen måste vi ställa in alla 
aktiviteter under de första må-
naderna. Men jag hoppas att vi 
senare i vår ska komma igång 
med allt det vi har planerat. Så 
snart myndigheterna släpper 

på restriktionerna står vi redo. 
Hela styrelsen längtar efter att 
få träffa er på medlemsmöten 
och i andra sammanhang.  

Vårt planerade årsmöte kom-
mer inte att kunna genomföras 
i februari utan flyttas till den 5 

Ordförande 
Margareta 
Bohman har 
ordet

– Att vi inte kan träffas fysiskt  
som vi är vana vid är påfrestande

”Åter igen måste vi ställa in alla aktiviteter under  
de första månaderna. Men jag hoppas att vi senare  
i vår ska komma igång igen.”

maj. Mer om det kan du läsa på 
annan plats i tidningen.

Vår hemsida och avdelningens 
Facebooksida kommer att upp-
dateras med jämna mellanrum. 
Dessa är våra enda informa-
tionskanaler under tiden fram 
tills nästa nummer av tid-
ningen. Hemsidans webbadress 
och vår Facebooksida hittar du 
längst ner på den här sidan.

Att inte kunna träffas fysiskt 
som vi är vana har varit påfres-
tande för oss alla, men har vi 
hållit ut i två år så klarar vi nog 
några månader till. Var rädda 
om er så ses vi till våren.

Margareta Bohman

Restriktioner och åtgärder i samband med pandemin
Vi lever i en minst sagt förän-
derlig värld och när vi nu be-
finner oss mitt i en ny våg av 
den pågående pandemin kan 
förutsättningarna för våra  
aktiviteter förändras praktiskt 
taget från en dag till en annan.

Vi följer noga utfärdade restrik-
tioner och folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer och 
kommer givetvis i vår verksam-
het att tillämpa de vid varje 
tillfälle gällande restriktionerna.

I nuläget innebär detta att vi 
tvingas ställa in eller senare-
lägga alla hitintills planerade 
aktiviteter under våren 2022. 

Men vi arbetar vidare för att 
hitta alternativa aktiviteter som 
med kort varsel kan genom-
föras så snart restriktionerna 
lättnar.

Kort varsel 
Alternativa aktiviteter skulle 
kunna vara t.ex. kortare utflyk-
ter i mindre grupper, utomhus-

aktiviteter som vid dåligt väder 
enkelt kan ställas in etc. 

Tyvärr kan vi, för att få ut 
inbjudan till dessa aktiviteter, 
inte enbart förlita oss på vår 
tidning SKPF Veteranerna utan 
kommer även att använda oss 
av vår Hemsida och av Face-
book. Som alltid är vi öppna 
för förslag från våra medlem-
mar.

Vid större sammankomster 
måste vi reservera oss för att vi 
kanske måste kontrollera att 

deltagarna kan uppvisa giltigt 
vaccinations-/covidbevis. 

Detsamma gäller även för 
aktiviteter som inkluderar t.ex. 
restaurangbesök eller teaterbe-
sök även om vår grupp är liten.

Kontakta oss per telefon om 
du är osäker på vad som gäller 
vid den tidpunkt då du önskar 
delta i någon av våra aktivite-
ter.

Styrelsen
Gunilla Wästersjö Michailidis   

Vi kommer att använda oss av vår hemsida och avdel-
ningens Facebook-sida i större utsträckning fram över.

Vi ser ett ökat behov av att snabbt få ut information.  
I vårt bästa scenario handlar det om att med kort  
varsel nå dig med inbjudningar när restriktionerna  
förhoppningsvis lättar.

Obs! Använd 
gärna  mobil-
numret  
076-024 50 87 
då belastning-
en på den andra, 
fasta telefonen, 
ofta blir för stor.
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Avdelning 2 Stockholm

Ändrat datum för 
årsmöte 
På grund av hårdare res-
triktioner med anledning av 
den pågående pandemin har 
förbundsstyrelsen rekom-
menderat att vi flyttar fram 
alla årsmöten. Detta för 
att årsmötena skall kunna 
genomföras under så trygga 
och säkra förhållanden som 
möjligt. För vår del inne-
bär detta att avdelning 2:s 
årsmöte 2022 flyttas till 5 
maj 2022. Med anledning av 
detta aviserar vi härmed en 
ny kallelse till årsmöte.

Kallelse till årsmöte 2022
Torsdagen den 5 maj 2022 kl 
13.00 håller SKPF Avd. 2 års-
möte i Hägerstensåsens  
Medborgarhus.

Ur dagordningen:
• Verksamhetsberättelse 2021  
 och Bokslut 2021
• Revisorernas berättelse samt  
 styrelsens ansvarsfrihet för  
 räkenskapsåret 2021
• Val till styrelsen
• Val av revisorer
• Val av representantskaps-
 ledamöter
• Val av valberedning att verka  
 fram till årsmötet 2023
Mötet avslutas i sedvanlig 
ordning med något ätbart och 
underhållning.

Anmälan
Anmälan till mötet kan göras 
redan nu under telefontid kl. 
10.00–13.00 måndag, tisdag 
och onsdag på tfn  
08-618 35 80 eller  
076-024 50 87 samt med e-post 
till: stockholm.avd2@skpf.se   

Anmälan till årsmötet måste 
vara oss tillhanda senast den 20 
april.

VI SER FRAM EMOT ERA 
NOMINERINGAR OCH  
STYRELSEN VÄLKOMNAR 
NYA MEDARBETARE.

Styrelsens nuvarande  
sammansättning
Ordförande, Margareta Boman 
(1 års mandattid kvar)

Kassör, Benita Rosberg 
(mandattiden går ut, möjligt 
omval)

Ordinarie ledamöter
Margit Hammarström (1 års 
mandattid kvar)

Margaretha Persson (1 års 
mandattid kvar)

Margreth Andersson (1 års 
mandattid kvar)

Anita Andersson  (mandat-
tiden går ut, möjligt omval)

Gunilla Wästersjö Mi-
chailidis (mandattiden går ut, 
möjligt omval)

Ersättare
Inga Lundvall (mandattiden går 
ut, möjligt omval)

Hugo Klappenbach (man-
dattiden går ut, möjligt omval)

TILL FÖLJANDE UPPDRAG 
BEHÖVER VI NOMINE-
RINGAR:
Kassör – mandattid 2 år   

Ordinarie ledamöter
2 ledamöter – mandattid 2 år

Ersättare
2 ersättare – mandattid 1 år

Senast den 13 april behöver vi 
ha fått in era nomineringar.

De nominerade skall vara 
medlemmar i SKPF Avdelning 
2 och tillfrågade om uppdra-
get. Valberedningen behöver 
namn och telefonnummer till 
de nominerade samt uppgift 
om till vilket/vilka uppdrag de 
nominerats.  Samma person 
kan nomineras till mer än ett 
uppdrag.

Nomineringarna skickas i 
slutet kuvert märkt Valbered-
ningen till: SKPF Avdelning 2 
(Valberedningen), Störtloppsvä-
gen 12, 129 47 Hägersten. 
Vi accepterar nomineringar per 
e-post till:  
stockholm.avd2@skpf.se

Resekommitténs tankar och planer inför 2022
Under hösten 2021, med 
lättnader i restriktionerna 
för sammankomster, plane-
rade resekommittén febrilt 
för resor under 2022. Som 
vi längtat efter att komma 
igång med våra aktiviteter 
igen. 

Nu har vi i januari 2022 
tvingats inse att vi är tillbaka 
på ruta ett och måste ställa in 
vårens planerade resor.

Resedatum 7–8 september
Medlemsresan 2022 som 
skulle ha genomförts med 
Viking Lines nya kryssnings-
fartyg M/S Viking Glory den 
3-4 maj har vi efter över-
läggningar med ansvariga 
för Viking Lines gruppresor 

tvingats skjuta på till den 7–8 
september. 
Man kan tycka att det är 
långt till maj månad och kan-
ske har restriktionerna fram 
tills dess lättat, men resor 
med planerade aktiviteter 
och många deltagare kräver 
lång planeringstid och måste 
avbeställas mer än en månad 
före avresa.

Vi reser med Viking Glory
Viking Glory avgår från 
Vikingterminalen kl 20.00 
med destination Åbo och är 
tillbaka i Stockholm dagen 

efter kl. 18.55. I resan ingår 
middag, frukost och lunch.

Hemlig resa
Hemliga Resan 2022 är 
planerad till den 17 augusti 
med ett resmål som bör vara 
intressant för såväl manliga 
som kvinnliga medlemmar. 
Resan avgår med buss från 
Cityterminalen.

Mer i Veteranerna nr 2
Mer om dessa resor kan du 
läsa i nr 2 av vår tidning 
SKPF Veteranerna.

Hemsidan och Facebook
Nu håller vi tummarna för 
att restriktionerna skall lätta 
och visar det sig att vi får 
möjlighet att genomföra en 
enklare aktivitet senare under 
våren så återkommer vi om 
detta på vår Hemsida och på 
Facebook.

Kultur och studier
Planerade cirklar har vi på 
grund av pandemin tvingats 
pausera redan innan de hann 
komma igång. Cirkelledare och 
deltagare kommer att kontakt- 
as så snart det är möjligt att 
återuppta verksamheten.

Trots att framtiden är oviss 
arbetar vi vidare med att hitta 
enklare aktiviteter möjliga att 
genomföra. Håll kontakt med 
oss via Facebook och vår Hem-
sida. Margareta och Hugo
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Inbjudan till musikalen ”Johanna från Kallhäll 1912-2025”
En Musikalföreställning av 
amatörteater TEODOK (Fören-
ingen för teater och Dokumen-
tation i Järfälla). Föreningen 
bildades 1979. 

De senaste 35 åren har gruppen 
genom en rad föreställningar 
dokumenterat sin historia om 
Johanna och de gamla Bolin-
dersarbetarna. Nu är det dags 
igen – med en annan Johanna i 
en annan tid.

När: Söndag den 20 mars 
kl. 14.00.  Föreställningen tar 
ca. 2,5 timmar inklusive paus.

Var: Gamla Folkets Hus i 
Kallhälls Villastad, Blomstervä-
gen 11 A

Kostnad: 100 kr för med-
lem, 150 kr för icke medlem. 
Begränsat antal biljetter.

Anmälan måste vara oss till-
handa senast den 21 februari. 
Se separat ruta om nytt anmäl-
ningsförfarande.

P.g.a. begränsat antal  
biljetter, avvakta med betalning 
tills du fått kallelse och inbetal-

ningskort. (ca. 14 dagar innan 
föreställningen.)

Inbjudan till Ivar LO-Museet den 21 april kl. 13.00
Ungefär ett år efter Ivar Lo 
Johanssons död den 10 april 
1990 omvandlades hans ar-
betslägenhet på Bastugatan 
21 till ett litterärt museum. 

Ett av Stockholms ytterligt få 
författarmuseer och kanske Sve-
riges minsta. Under ca en och 
en halv timme blir vi guidade 

i museet av Ivar Lo sällskapets 
ordförande Robert Jansson.

När: torsdagen den 21 april 
kl. 13.00– ca14.30.

Var: Bastugatan 21 på Sö-
dermalm.

Kostnad: 75 kr för medlem-
mar, 100 kr för icke medlemmar.

Kallelse och inbetalningsavi 
kommer efter den 21 mars. 

Begränsat antal deltagare 15 
personer.

Anmälan oss tillhanda 
senast den 21 mars. Se separat 
ruta för anmälan.

P.g.a. Begränsat antal del-
tagare, avvakta med betalning 
tills du fått kallelse och inbetal-
ningskort. (ca. 14 dagar innan 
besöket).

Nya rutiner för anmälan och betalning till våra aktiviteter
Anmälan till våra aktiviteter, 
som är bindande, sker under 
expeditionstid måndag–ons-
dag kl 10-13, till tel. 08-618 
35 80 eller 076-024 50 87 
alternativt med e-post till 
stockholm.avd2@skpf.se” 

eller med vanlig post till, 
SKPF Avd. 2, Störtloppsvä-
gen 12, 129 47 Hägersten. 

Ange tydligt namn, per-
sonnummer/medlems- och 
telefonnummer avseende alla 
deltagare du anmäler.

Betalning sker till bank-
giro 5471-4696. 

Vänligen ange i med-
delandefältet ditt namn och 
vilken aktivitet betalningen 
avser. 

Vid anmälan till aktivite-

ter med begränsat antal del-
tagare, avvakta bekräftelse 
innan du betalar in avgift.

Undrar du över något 
kontakta oss på telefon eller 
e-post enl. ovan.

Avdelning 2 Stockholm

När jag växte upp, med fyra 
syskon, hade vi det väl som al-
la arbetarfamiljer hade det på 
40-talet. En sak jag minns är 
att mina föräldrar höll hårt på 
jultraditionerna . Vi barn äls-
kade den fest de ändå ordnade 
för oss.

Granen var klädd, golven fer-
nissade, klappar under granen 
och man kunde se på julaftons- 
morgonen att speciellt min 
mamma var mycket trött men 
lycklig att se våra tindrande 
ögon.

INSÄNT: Jul i vårt hus
De traditioner vi hade, allt 

från julmat, stämning och jul-
klappsutdelning har vi syskon 
tagit med oss när vi sedan fick 
egna hem och barn.

Mina barn älskar julen 
med de seder de har med sig 
hemifrån och de har också haft 
turen att träffa partners som är 
vana att fira på samma sätt.

Jag och min syster har alltid 
firat julen hos mina barn och 
barnbarn, där vi samlats till 
knytis och där alla hjälpts åt att 
göra julen till vad den alltid är 
för oss.

I år hade alla i deras familjer 
tagit en hemmavecka för att 
minimera smittoriskerna.

Tomten kom vid tresnå-
ret och han var både mysig 
och givmild till barnens stora 
förtjusning. Dock sade ett av 
barnbarnen när tomten gick 
att det nog var hennes pappa 
för han hade pappas skor och 
långbyxor.

När sedan kvällen kom åt 
vi kvällsmat och skrattade och 
hade så trevligt. Vi har under 
denna pandemi inte träffats 
som vi brukar men vi tog till-
vara på varje minut.

Det här är något som jag 

lever på än idag och fyller mig 
med kärlek. Jag tänker också 
att jag är lyckligt lottad som 
har de nära och kära så nära.

Nu får vi ta nya tag och be-
akta alla restriktioner så vi kan 
återgå till det normala.

Margreth Andersson
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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
”En God Fortsättning på det 
nya året”

Början på ett nytt år kan 
vara spännande och inspireran-
de men även i år slog pandemin 
sina otäcka klor i oss med ökad 
smittspridning och fler restrik-
tioner.

Vi i styrelsen 
för avdelning 28 
hade planerat 
för att äntligen 
få öppna upp 
och genomföra 
nya och spän-
nande aktivi-

teter för er, våra medlemmar. 
Så blev det inte! Som ni kan 
läsa på annan plats i den här 
tidningen så ställer vi in alla 
aktiviteter till och med februari. 
Vi hoppas dock på att restrik-
tionerna lättar i vår och att vi 
då kan börja träffas igen. 

Vi går mot ljusare tider nu 
– låt oss hoppas att det gäller 
pandemin också.

Lars Bromander

Information från Programgruppen

MÖTEN

Här kommer första numret år 
2022 av Veteranerna. Det är 
sorgligt – men kanske nödvän-
digt – att vi ska behöva fort-
sätta att ”avstå” från att ordna 
olika sorters trevligheter för 
våra medlemmar. Om du inte 
redan har läst informationen 
från distriktet i det här numret 
av Veteranerna så föreslår vi att 
du gör det. 

Stockholms distriktsstyrelse 
samt styrelserna i avdelningarna 
har tagit ett gemensamt beslut 
att ställa in all planerad verk-
samhet i januari och februari.  
För avdelning 28 innebär 
det att månadsmötet den 19 
januari, studiebesöket hos 

Stadsarkivet den 10 februari 
och årsmötet den 24 februari 
ställs in tills vidare. 

Vi kommer naturligtvis 
att försöka att ordna ny lokal 
och ny tid när det gäller må-
nadsmötet och ny tid när det 
gäller studiebesöket. Det gäller 
”bara” att få tag i en lokal när 
”alla andra” kanske också är 
ute efter samma. När det gäller 
årsmötet har förbundet gett 
både avdelningar och distrikt 
möjlighet att vänta till den 31 
maj 2022.

För övriga aktiviteter ligger 
datum kvar tills vidare. Vi kom-
mer att ha vår telefontid som 
vanligt, torsdagar kl 10–12.  

Du kan alltså ringa och fråga 
om det ”blir något”,  
tel: 08-641 81 32. 

Du – om du har dator – kan 
också gå in på vår hemsida  
www.skpf.se/stockholmavd28 
som vi skall försöka hålla så 
aktuell som möjligt eller nå oss 
via e-post på adressen  
stockholm.avd28@skpf.se

Vi i programgruppen skall 
fortsätta att leta efter lokal till 
de olika mötena, likaså un-
derhållning och förtäring. Om 
du vill anmäla dej till någon 
aktivitet får du naturligtvis göra 
det. Men betala INTE avgiften 
förrän du fått klartecken på att 
evenemanget blir av!

Månadsmöte onsdagen den 23 mars kl 13.00

Nu gör vi ett nytt försök med 
en gemensam sillunch inkl. 
snaps till självkostnadspris.  
Vi får även njuta av delar 
av en manskör som framför 

vårsånger samt hjälper till med 
snapsvisorna.

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

Pris: 75 kr inkl mat.
Anmälan senast 14 april via 

telefon under expeditionstid 
eller per epost. 

Betalning senast 25 april.

Sillunch/Månadsmöte torsdagen den 28 april kl 13.00

Konstcirkel
Konstcirkeln kommer att 
starta senare i vår. Mer 
information kommer i nästa 
nummer av Veteranerna.

Vi får besök av Folktandvården 
som kommer att föreläsa om 
munhälsans betydelse för krop-
pen och vårt allmänna välbefin-
nande samt redogöra för regler 

om bidrag till tandvård.
Plats: Adolf Fredriks För-

samlingshus, Kammakargatan 
30.

Pris: 50 kr som inkluderar 

en lättare förtäring.
Anmälan senast den 17 

mars via telefon under expedi-
tionstid eller per epost. Betal-
ning senast den 21 mars.

Kallelse till årsmöte 2022
Avdelning 28:s årsmöte äger 
rum torsdagen den 12 maj  
kl. 13.00. Lokal meddelas  
i nästa nummer av tidningen.

Dagordningen innehåller bland 
annat:
- Verksamhetsberättelse  
 för 2021

- Revisorernas berättelse
- Frågan om ansvarsfrihet  
 för styrelsen
- Val till styrelse
- Val av revisor
- Val av valberedning
- Eventuella motioner

Dagordning inklusive verksam-

hetsberättelse för 2021 delas ut 
på mötet.

Ingen kostnad, vi bjuder på 
en lättare förtäring samt under-
hållning. För vår planering vill 
vi ha din anmälan senast den 
28 april till 08-641 81 32 under 
expeditionstid eller per epost. 

Välkomna!
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STUDIEBESÖK
Onsdagen den 9 mars besöker vi 
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
Vi får en visning med beskriv-
ning av myndighetens uppdrag 
och verksamhet. Vi får också 
se den aktuella utställningen 
”Sverige och Förintelsen”.

Forum för levande histo-
ria har till uppdrag att främja 
arbete med demokrati, tolerans 
och mänskliga rättigheter  
med utgångspunkt i Förin- 
telsen. 

Man har till särskild uppgift 
att informera om Förintelsen 
och kommunistiska regimers 
brott mot mänskligheten och 
att stärka människors vilja att 

aktivt verka för alla människors 
lika värde.

Ingen kostnad. Anmälan 
senast den 3 mars via telefon 
under expeditionstid eller per 
e-post. För dig som anmält dig 
till mötet men blir förhindrad 
att komma så är det viktigt att 
du gör en avanmälan för att 
ge din plats till annan SKPF-
medlem. 

Maxantal: 30 personer.
Plats: Stora Nygatan 10 i 

Gamla stan,
Tid: Kl 12.45 utanför en-

trén, visningen börjar kl 13.00.

Nu gör vi en återblick i Sveriges 
kungliga historia. Tider som 
påverkat befolkningen under 
varje regent. 

I utställningen får du ta del 
av berättelsen om Sveriges  
historia, monarkin och per-
soner kopplade till den, från 
Gustav Vasa till nutid.

Anmälan senast den 31 
mars via telefon under expe- 
ditionstid eller per e-post.

Pris: 25 kr.
Maxantal: 30 personer.
Plats: Kungliga Slottet, 

Slottsbacken 3
Tid: Kl 12.45. Guidningen 

startar kl 13.00.

Guidad visning av Livrustkammaren 
tisdagen den 5 april 

RAPPORT

Onsdagen den 
11 maj kl 13.00 
besöker vi Adolf 
Fredriks kyrkogård 
och kyrka

Vi välkomnas vid kyrkans port 
av klockare Bengt Kämpe som 
kommer att vandra med oss. 
Vi kommer även att promenera 
runt på kyrkogården för att 
informeras om vilka kända 
personer som vilar där.

Efter besöket tar vi en fika 

tillsammans. OBS! Vill du delta 
i mässan i kyrkan, innan vis-
ning, så börjar den kl 12.15

Pris: 25 kr inkl kaffe.
Anmälan senast 5 maj via 

telefon under expeditionstid 
eller per e-post.

Betalning senast 9 maj.

AKTIVITETER SOM ÄR PLANERADE
Månadsmöte 2 juni 
Dagsresa 15 juni 

Julbordsresan till Trosa
Den 8 december hade avd 28 
denna gång sitt årliga julbord 
på anrika Trosa stadshotell. 

Trevlig resa – god mat
Vi var närmare 70 personer 
som deltog och resan började 
på Cityterminalen. Innan om-
bordstigningen, på de två bus-
sarna som körde oss till Trosa, 
delades det ut munskydd vilket 
kändes tryggt. Vi välkomnades 
på hotellet med glögg och ett 

smakrikt julbord som förrätt 
med strikta regler att hålla 
avstånd. 

Sedan en underbar torskrätt 
som huvudrätt som serverades 
vid sittande bord. 

Nöjda deltagare
Alla verkade nöjda och glada 
dels på att äntligen bryta isole-
ringen av pandemin dels på den 
mysiga atmosfären på Trosa 
stadshotell. 

Anmälan till aktiviteter och betalning
Anmälan till våra aktiviteter, 
som är bindande, sker under 
expeditionstid kl 10–12,  
helgfria torsdagar, till tel  
08-641 81 32 eller via e-post: 
stockholm.avd28@skpf.se
Ange då namn, personnum-
mer och telefonnummer.  
OBS. Vid anmälan till akti-
viteter med begränsat antal 
deltagare, avvakta bekräftelse 
innan du betalar in avgift. 
Betalning sker till plusgiro 
70 03 10-6 eller via Swish 
1231805969. 

OBS! Du som har betalat in 
avgift för inställt månads- 
möte, ange detta vid anmälan 
till nytt möte.

I avgiften till månads-
möten ingår alltid en lätt-
are förtäring. Den som har 
speciella önskemål ifråga om 
maten måste meddela detta 
vid anmälan.

Vi kommer att förlägga 
våra möten i olika lokaler, 
dessa anges under respektive 
inbjudan till aktivitet.

Avdelning 28 har Swish
Förutom plusgiro  
70 03 10-6 finns ytter- 
ligare en möjlighet att 
betala aktiviteter, som  
avd 28 anordnar.  
Swish-numret är 
1231805969. 

OBS! Glöm inte att ange vad betalningen avser.
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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
God fortsättning på det nya 
året. 

Hoppas att helgerna varit 
bra för alla.

Det var 
i alla fall ett 
fint julväder 
och detta 
år kunde vi 
träffa våra 
nära och kära 
på ett nästan 
normalt sätt.

I skrivandet stund vet vi ju 
inte riktigt hur det kommer att 
se ut med smittspridning och 
restriktioner, men vi planerar 
för olika aktiviteter och hoppas 
att det går att genomföra.

Vi har även ett årsmöte den 
12 maj, kom ihåg att nominera 
till de olika uppdragen senast 
den 12 april.

De som nomineras måste 
vara tillfrågade.

Styrelsen ser fram mot ett 
bra år och att många kommer 
att deltaga i våra aktiviteter.

Eva

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

Tid: 12 maj kl 13.00
Plats: Folkets hus i Norrtälje.

Ur dagordningen:
–  Val av styrelse och revisorer
– Ansvarsfrihet för styrelsen
– Verksamhetsberättelse  
 för 2021
– Bokslut för 2021

Det är därför också dags att 
nominera till styrelse och andra 
uppdrag.
– Kassör till styrelsen på 2 år
– 1 ledamot till styrelsen  
 på 2 år
– 3 ersättare till styrelsen  
 på 1 år

– 1 revisor till styrelsen  
 på 2 år
– 2 revisorsersättare  
 på 1 år
– 3 valberedare på 1 år

Alla är välkomna att 
nominera till de olika 
uppdragen. Kom ihåg att den 
du nominerar ska vara till- 
frågad.

Nomineringar senast 12 april
Vi vill ha din nominering till 
expeditionen senast den 12 
april 2022. 

Märk kuvertet: Valbered-
ningen.

Vi kommer att ha 
underhållning och för- 
täring. Ingen kostnad.

Årsmötet görs i sam-
arbete med ABF.

Anmälan senast 6 maj
Anmälan till årsmötet görs 
senast den 6 maj på tel.nr 
0176-172 72.

Det finns telesvar. Det är 
viktigt att man tydligt pratar in 
namn och telefonnummer så att 
vi kan ringa upp och bekräfta.

Vi följer ju naturligtvis  
restriktionerna gällande  
pandemin.

Expeditionen
är stängd  
för besök

Vi kommer att ha vår 
expedition stängd för besök 
under januari–mars.

Men ni är välkomna att 
ringa på tel.nr 0176-172 72 
och tala in ett meddelande 
så hör vi av oss så snart vi 
kan.

Ni kan också skicka 
mail till oss på:
norrtalje.avd110@skpf.se

Rapport från Kommunala pensionärs- 
rådet (KPR)  i Norrtälje

Vi ser teaterföreställningen  
Frukostklubben den 28 mars

Årsmötet 2022 – SKPF avd 110 Norrtälje

Den 10 december hade vi ett 
digitalt möte med KPR. Där 
togs bl.a. upp frågan upp om 
en mammografibuss i kom- 
munen. 

Beskedet från Tiohundra och 
kommunen var att man är för-
siktigt optimistisk i frågan.

Parkeringen utanför ROS 
ska ses över.

Förenade Care kommer att 
öppna en avdelning för palliativ 
vård där.

Det ska även göras en 
tillgänglighetsvandring både 
inne på t.ex. restauranger och 
på gator. Där ska man bedöma 

hur framkomligheten för alla 
former av funktionsvariationer.

Vi var också med i en 
radiosändning i lokalradion 
tillsammans med äldreombuds-
mannen. Från SKPF Norrtälje 
deltog Anne Sivertsson som är 
vice ordförande i vår avdelning.

Eva

Den 28 mars planerar vi att 
göra en annorlunda teater- 
resa tillsammans med  
Norrtälje PRO.  

Vi ska åka till Bygdegården på 
Yxlan.

Teaterföreställningen heter 
Frukostklubben.

Här är lite smakprov på 
innehållet:

Sjuttioåringen Solveig jäm- 
för sitt 50-tal med i dag, be- 
rättar om mötet med Gregory 
Peck och om en kärlek på  
lasarett.

Avresa och kostnad
Föreställningen börjar kl. 13.00 
och buss avgår från Norrtälje 
bibliotek kl.11.45.

Priset är 400 kronor inkl. 

föreställning, kaffe med bulle 
och buss tur och retur.

Svar senast den 18 mars till 
exp. tel. 0176-172 72.

Det finns telesvar.
Tala in tydligt namn och 

telefonnummer så att vi kan 
ringa upp och bekräfta.

Anmälan är bindande, men 
vi tar hänsyn till gällande  
restriktioner för pandemin.
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Betalningar till 
Avdelningen 110

När du ska göra inbetalning-
ar för resor, tillställningar 
med mera kan du använda 
Swish eller Bankgiro.

Var noga med att skriva 
vem som betalningen kom-
mer ifrån.

Swish: 123–4005864
Bankgiro: 5923-6141

Torsdagen den 16 december 
var dagen för SKPF;s årliga jul-
fest, med start kl 13:00 i Fol-
kets hus Norrtälje. 

Dryga 30 var anmälda till 
firandet, som välkomnades med 
glögg och tomteluva. Starkare 
sprit fanns dock för handen, inte 
lämpad för en tår på tanden. 

Tomtenissor i majoritet
Vad festligt det blev med ens 
med alla tomtenissor som var 
i stor övervikt. Endast tre nis-
sar på plats. Vice ordförande 
Anne hälsar alla välkomna. En 
del försedda med munskydd 
som fanns att tillgå vid entrén. 
Ordinarie ordförande Eva är 
borta och får bort den grå på 
öga nummer två, hej och hå, så 
blev himlen åter blå. Medhavda 

julklappar blandas och lägges i 
tomtens jutesäck som för dagen 
är maskerad till kolsvart, typ 
sopsäck. Äkta plast dock.

 
Genomstugna
De flesta av oss i mogen ålder 
är väl genomstungna av vaccin 
som kanske hjälper ett tag får 
man hoppas. Styrelsen består 
inte av några ädlare sångfåglar, 
mest kraxande svarta sådana 
plus en o annan mås. Det får 
bli en ”rappad” Staffansvisa 
med talkör (stackars åhörare).

Dom ser så glada ut alla 
rödluvor så det gick nog bra 
ändå. 

Dags för den om inte den 
kulinariska utan mer traditio-
nella gröten och skinkmackan. 
De modiga demonterade mun-
skydden vid förtäring. Distan-

serad grötkö med servering, allt 
enligt FMH:s rek. 

Tomte med munskydd
Dags för tomten att göra entre 
med säck och blandade ”bytes-
klappar”. Tomten ser anskräm-
lig ut, munskydd med påklistrat 
skägg. Blir mest mummel, så 
av med munskyddsskägget och 
ser man på, därunder fanns ett 
skägg nummer två. Utdelningen 
går bra och de flesta verkar 
nöjda. Sedan blir det Saras 
QUIZ, 22 frågoch kluriga. En 
luva har alla rätt och kammar 
hem priset. Vad det var har jag 
inte en aning om i allt mingel. 
Det blev i alla fall en trevlig till-
ställning. Luvorna börjar trippa 
hemåt vid sextontiden. Slutet 
gott allting gott!  

Den uschliga tomten Olle

Medlemsträff  
med sopplunch

Den 16 november hade vi en 
medlemsträff med sopplunch.
Vi träffades som vanligt  
i Folkets hus i Norrtälje.

Vi fick besök utav Träningslust 
i Roslagen, som informerade 
om sin verksamhet som är 
ganska ny.

Gruppträning med motton
Det är en idrottsförening med 
mottot ENKELT, ROLIGT 
OCH PRISVÄRT.

De kör gruppträningar 
till en början i Norrtälje och 
Rimbo.

Presentationen gjordes utav 
Göran Härngren, Thorsten 
Åström och Hans Helander.

Efter deras presentation så 
serverades vi soppa och smör-
gås, samt kaffe och kaka.

Musikquiz
Till detta hade vår egen Anne 
gjort ett musikquiz med nostal-
gikänsla.

Lite priser till de som hade 
flest rätt delades också ut.

Gun-Britt

Sillunch är planerad till 5 april 
i Orienterarnas lokal

Trivsamt mingel med besök av tomten

Thorsten Åström talade.

Välkomna på sillunch i Orien-
terarnas lokal vid Vigelsjö 
camping i Norrtälje tisdagen 
den 5 april klockan 13.00.

Kostnaden för detta är 130 
kronor. Då ingår måltidsdryck, 
lättöl, kaffe och kaka.

Vill man ha något annat 
att dricka går det bra att ta 
med det själv.

Vi kommer att ha lotteri och 
underhållning.

Underhållning sker i sam- 
arbete med ABF.

Sista anmälningsdag är den 

30 mars till expeditionen tele-
fon: 0176-172 72.

Det finns telesvar. Det är 
viktigt att man pratar in namn 
och telefonnummer tydligt så 
att vi kan ringa upp och be-
kräfta. Vi följer restriktionerna 
för pandemin. 
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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 har vi firat både jul och 
nyår och går snart mot vår och 
sommar. Det är bra om det går 
fort. Inte nog med corona- 
pandemin så har vi ju även fått 
väldigt skenande elpriser.

Men vi får bita ihop.  
Det kan bara bli bättre får vi 
hoppas. 

Vårt årsmöte som skulle 
hållas den 1 februari har vi 

i styrelsen 
beslutat ställa 
in på grund av 
smittorisken. 
Vi är rädda om 
er medlemmar. 
Förhoppnings-
vis kommer vi 

ha årsmötet samtidigt med vår 
Hemliga resa som blir den 18 
maj.

Tacksam om ni nominerar 
till vår styrelse, vi behöver ord-
förande, 3 ordinarie ledamöter, 
2 ersättare i styrelsen samt 1 
revisor och 1 revisors ersättare.

Om ni minns så frågade jag 
i förra numret vad ni vill att vi 
ska ha för aktiviteter. Önskar 
ni något speciellt så ring på 
avdelningens telefon 

070-6580587 måndag och 
torsdag kl 10.00–12.00. Det är 
ni medlemmar som ska ge oss 
uppdrag om vad ni vill göra.

Jag önskar verkligen att 
smittan avtagit så vi kan träffas 
den 18 maj och ha vårt årsmöte 
och Hemliga resa. Ser fram mot 
det.

Bengt-Arne Åhrberg
Ordförande

På grund av rådande omstän-
digheter får vi lov att senare-
lägga årsmötet. Då tänkte vi 
så här. Vi hälsar Er välkomna 
till den årliga hemliga resan 
som denna gång är kombinerat 
med årsmöte ombord på  
bussen. Det är genomförbart 
då det finns en mikrofon att 
använda där.

Välkommen att anmäla dig 
till resan den 18 maj 2022 på 
telefon 070 658 05 87 eller

via mail: skpf@maroj.com
Sedan skickar du 100 kro-

nor till bankgiro nr 252-9774.  
Betalningsmottagare SKPF avd 
115 Södertälje senast den 14 
april 2022.

Ange ditt namn som med- 
delande till betalningsmot- 
tagaren.

Maximerat deltagarantal
Antal deltagare är begränsat till 
35. OBS: Endast för avdelning 
115:s medlemmar.

Om det blir fulltecknat finns 
det också en väntelista.

I nästa nummer av tidningen 
informeras om tid och plats var 
vi ska träffas.

Som Kristian Luuk säger: 
Vart är vi på väg ?

Tyvärr får vi ställa in plane-
rade medlemsmöten i mars och 
april.

Ser fram emot sillunchen 
den 2 juni 2022 i Allhuset.

Kanske vi kan göra en resa 
i höst.

God fortsättning på det nya året

Ett julminne från förr
Jag växte upp i Jämtland. Min 
mor och jag bodde i morfars 
hus. Det fanns inga moderni-
teter. Trots det ordnades mat 
som tillhörde julbordet. 

Vi var flera somsamlades där, 
bl.a. mammas syster med 
familj. De kom åkande i släde 
efter hästen. Barnen satt under 

varma fällar, med rödblommiga 
kinder. Jag skulle gärna velat 
åka med.

Efter maten kom Jultomten 
med paket. Alla barnen satt 
förväntansfulla att få öppna 
sina paket. Då kunde man få  
en docka, raggsockar och nya 
vantar.

En stor sak var att vi fick 

hålla i var sitt tomtebloss ute  
på gården. 

Så bjöds på äpplen och 
hemlagat julgodis. Vilken fest 
det var.

Än idag lever traditionen 
kvar med julmat, tomte och 
klappar.

Inga Britt Karlsson

Avdelningens Luciafirande blev annorlunda 2021 
Det blev inget Luciafirande. 
Men med hjälp av tekniken 

kunde vi få höra Luciasången 
och andra Julsånger.

En liten skara samlades i 
Allhuset. Det dracks kaffe med 

lussebulle, kakor och naturligt-
vis ett lotteri.
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Avdelning 119 Nynäshamn

Säkert är det fler än jag som i 
elfte timmen tvingades skrin-
lägga sina planer inför Jul- och 
Nyårshelgerna 2021. I vår ålder 
har man inte  riktigt tid och råd 
att sätta ”livet på paus” och jag 
hoppas innerligt att alla trots 
allt kunde fira helgerna efter 
sina behov och på ett tillfreds-
ställande sätt. Mer än någonsin 
behöver vi varandra.

Pandemin har 
verkligen ställt 
till det för oss 
och tyvärr 
kommer den 
att fortsätta 
göra så en 

tid framöver. För vår förening 
innebär det åter igen inställda 
eller senarelagda möten. Det är 
givetvis vad vi minst av allt öns-
kat oss nu när vi befinner oss 
mitt i en omorganisation och 
istället behöver en meningsfull 
verksamhet att samlas kring. 
Vår nya avdelnings första med-
lemsmöte senareläggs och nytt 
datum kommer att meddelas 
på vår hemsida och i Nynäs-
hamnsposten under förenings-
nytt. Missa inte att vi har nytt 
datum för vårt årsmöte och 
snälla ni nominera nya ledamö-
ter och anmäl er redan nu.

Intet ont som inte för något 
gott med sig sägs det. Det 
framflyttade årsmötet för i alla 
fall det goda med sig, att vi får 
längre tid på oss att förbereda  
nya styrelseledamöter på sina 
framtida uppdrag.

Nu går vi mot ljusare tider, i 
alla avseenden hoppas jag, och 
vi får se fram emot att inom 
en inte alltför avlägsen framtid 
kunna träffas 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

Så här hanterar vi restriktionerna  
i samband med pandemin

LÄS MER om nomineringar, 
inställda aktiviteter  
och medlemsmöte

En ny våg av den pågående 
pandemin har förändrat för-
utsättningarna för våra akti-
viteter.

Vi följer noga utfärdade  
restriktioner och folkhälso-
myndighetens rekommen- 
dationer och kommer givetvis 
i vår verksamhet att tillämpa 
de vid varje tillfälle gällande 
restriktionerna.

I nuläge innebär detta att vi 
tvingas ställa in eller senareläg-
ga de flesta hitintills planerade 
aktiviteterna under våren 2022 
men arbetar vidare för att hitta 
alternativa aktiviteter som med 

kort varsel kan genomföras så 
snart restriktionerna lättnar.

Alternativa aktiviteter som 
inte kräver lång framförhåll-
ning och som kan ställas 
in  utan stora kostnader för 
föreningen.  

Tyvärr kan vi, för att få ut 
inbjudan till dessa aktiviteter, 
inte enbart förlita oss på vår 
tidning SKPF Veteranerna utan 
kommer även att använda oss 
av vår hemsida  
www.skpf/nynashamnavd119 
och annonsera i Nynäshamns-
posten under föreningsnytt. 
Som alltid är vi öppna för för-
slag från våra medlemmar.

Vid större sammankomster 
måste vi reservera oss för att vi 
kanske måste kontrollera att 
deltagarna kan uppvisa giltigt  
vaccinations-/covid- 
bevis. Detsamma gäller även 
för aktiviteter som inkluderar 
t.ex. restaurangbesök även om 
vår grupp är liten.

Kontakta oss per telefon om 
du är osäker på vad som gäller 
vid den tidpunkt då du önskar 
delta i någon av våra aktivite-
ter.

Interimsstyrelsen
Gunilla Wästersjö Michailidis, 

Benita Rosberg och  
Anna-Lisa Larsson

På grund av hårdare restriktio-
ner med anledning av den pågå-
ende pandemin har förbunds-
styrelsen rekommenderat att 
vi flyttar fram alla årsmöten. 

Detta för att årsmötena skall 
kunna genomföras under så 
trygga och säkra förhållanden 
som möjligt. 

För vår del innebär detta att 

avdelning 119:s årsmöte 2022 
flyttas till 10 maj 2022. Med 
anledning av detta aviserar vi 
härmed en kallelse till årsmöte 
med nytt datum.

10 maj = nytt datum för årsmötet 2022          

Kallelse till årsmöte 2022
Tisdagen den 10 maj 2022  
håller SKPF Avd. 119 Haninge-
Nynäshamn sitt första årsmöte.

Ur dagordningen:
– Verksamhetsberättelse 2021  
 och Bokslut 2021

– Revisorernas berättelse  
 samt styrelsens ansvarsfrihet  
 för räkenskapsåret 2021
– Val till styrelsen
– Val av revisorer
– Val av representantskaps-
 ledamöter

– Val av valberedning att  
 verka fram till årsmötet  
 2023

Mötet avslutas med något 
ätbart och underhållning.

Anmälan oss tillhanda
Anmälan till mötet kan göras 
redan nu under telefontid mån-
dagar kl 10.00-12.00 på tfn 
073-755 04 63 samt med e-post 
till: stockhom.avd119@skpf.se   

Anmälan till årsmötet måste 
vara oss tillhanda senast den 25 
april.
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Avdelning 119 Nynäshamn

Som alla säkert vet vid det 
här laget leds avdelning 119 
för närvarande av en interi-
mistisk/tillfällig styrelse men 
det är vår förhoppning att vi 
vid årsmötet skall kunna läm-
na över till en stadgeenligt av 
medlemmarna vald styrelse.

Vi behöver nomineringar till 
följande uppdrag.
Styrelseledamöter:
– Ordförande
– Kassör
– Ordinarie styrelseledamot
– Suppleant

Styrelsens ordförande och 
kassör väljs separat och måste 
därför nomineras specifikt för 
dessa uppdrag.

Minsta möjliga styrelse  

måste bestå av ordförande, 
kassör, 1 ordinarie ledamot och 
1 suppleant.

Valberedning:
3 ordinarie varav en samman-
kallande samt 1 suppleant.

Samma person kan nomineras 
till flera poster men givetvis 
bara väljas till ett uppdrag.

Krav på nomineringar
De nominerade skall vara 
medlemmar i SKPF Avdelning 
119 Haninge-Nynäshamn och 
tillfrågade om uppdraget. 

Valberedningen behöver 
namn och telefonnummer till 
de nominerade samt uppgift 
om till vilket/vilka uppdrag de 
nominerats. 

Nomineringarna skickas i 
slutet kuvert märkt Valbered-
ningen till:  SKPF Avdelning 
119 (Valberedningen), Stads-
husplatsen 3, 149 30 Nynäs-
hamn  

Tillhanda senast 11 april
Nomineringarna måste vara oss 
tillhanda senast den 11 april.  
Vi accepterar även nominering-
ar per e-post:  
nynashamn.avd119@skpf.se

Vi har möjlighet att till styrel-
sen adjungera medlemmar som 
är intresserade av ett eventuellt 
framtida styrelseuppdrag. 

Det är den bästa möjlighe-
ten att pröva ett styrelseupp-
drag, ta del av vad som krävs 
och sätta sig in i arbets- 

uppgifterna innan man  
tillträder uppdraget.

Är du intresserad av pröva 
på ett framtida styrelseuppdrag 
eller kanske bara vill hjälpa den 
framtida styrelsen med vissa 
arbetsuppgifter? 

Kontakta oss på tfn  
073-755 04 63 en måndag  
mellan 10.00–11.00 eller  
skicka ett e-postmeddelande 
till:  
nynashamn.avd119@skpf.se

VI SER FRAM EMOT ERA 
NOMINERINGAR OCH  
STYRELSEN VÄLKOMNAR 
NYA MEDARBETARE!  

Interimsstyrelsen                                                                                                                                    
Gunilla Wästersjö Michailidis, 

Benita Rosberg 
och Anna-Lisa Larsson

Vi efterlyser nomineringar till styrelsen

Fler inställda aktiviteter

Medlemsmöte i nya Avdelning 119
Det planerade välkomst- och 
informationsmötet den 18  
januari 2022 i Folkets Hus,  
Nynäshamn har ställts in och 
senareläggs.

De medlemmar som anmält sig 
till mötet har kontaktats och 
kommer att informeras person-
ligen om nytt datum så snart 
omständigheterna medger.

Nytt datum för mötet kom-
mer att aviseras på vår hemsida  
www.skpf/nynashamnavd119 
och i Nynäshamnsposten under 
föreningsnytt.

Förlängd anmälningstid
Med anledning av att mötet 
flyttas fram har vi möjlighet 
att ta emot ytterligare anmäl-
ningar och förlänger därför 

anmälningstiden fram till den 
28 februari. 

Anmälan till mötet kan 
göras per e-post till:  
nynashamn.avd119@skpf.se 
på telefon 073-755 04 63  
måndagar kl 10.00–12.00 eller 
med post till  SKPF Avdelning 
119, Stadshusplatsen 3,  
149 30 Nynäshamn.

Mötet inleds med gemensam 

lunch och fortsätter sedan med 
information om framtiden.

Obs! Ange i anmälan ditt 
medlems- eller personnummer 
samt telefonnummer vi kan nå 
dig på.

Senast den 28 februari 
måste din anmälan vara oss 
tillhanda.

VÄLKOMNA!

Månadsträffen den  
22 februari är inställd
Övriga till våren planerade 
träffar d.v.s. den 29 mars, den 
26 april och den 31 maj hoppas 
vi dock kunna genomföra som 
planerat. 

Vi träffas på Janni´s Café kl. 
14.00, fikar, umgås och samta-

lar som man själv önskar, men 
styrelsen svarar även på era 
frågor och tar emot förslag till 
avdelningens verksamhet.

Kaffet bjuder avdelningen 
på, kaffebröd står var och en 
för. Väl Mött!

Under hösten 2021, med 
lättnader i restriktionerna för 
sammankomster, planerades 
febrilt för aktiviteter under 
våren 2022. 

Nu har vi tvingats inse att 
vi är tillbaka på ruta ett och 
måste ställa in eller senarelägga 
vårens planerade verksamhet 
till följd av nya restriktioner.
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Styrelsen har planerat för en 
utflykt till våren men kan på 
grund av den ändrade mötes-
planen inte här och nu meddela 
datum. Vi kommer att avisera 
utflykten på vår hemsida och 
i  Nynäshamnsposten under 
föreningsnytt.

Utflykten genomförs som  
en busstur genom vårt fina 
område Haninge och Nynäs-
hamn med flea stopp varav ett 
för lunch.

Ring oss gärna om du har 
frågor kring mötet.    

Avdelning 119 Nynäshamn

Utflykt till våren        

Swish: 123 900 79 49  
Plusgiro: 90 07 94-9 
Bankgiro: 900-7949

Parkinsons 
sjukdom kan 

ännu inte botas 
Även ett litet bidrag kan föra forskarna 

ett steg närmare lösningen!

Swish: 123 900 79 49  
Plusgiro: 90 07 94-9 
Bankgiro: 900-7949

Parkinsons 
sjukdom kan 

ännu inte botas 
Även ett litet bidrag kan föra forskarna 

ett steg närmare lösningen!

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 bostads-
tillägg. Intresset 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 bo-
stadstillägg har till och med 
fått sin ansökan godkänd 
med en retroaktivitet om 
tre månader.  

På grund av pandemin och 
de nya restriktionerna som 
tvingar oss att arbeta hem- 

ifrån, kommer vi tills vidare 
att ändra telefontiden för 
samtal angående bostads- 
tillägg.

 
Jag, Margreth An-
dersson hjälper Dig 
gärna. Medlemmar 
från alla Stock-
holmsavdelningar är 
välkomna att höra 
av sig tisdagar kl. 
13.00-16.00.

Ring mig på tfn  
073-733 66 80.

SKPF – Pensionärerna, 
Avdelning 2 Stockholm
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SKPF Distrikt Stockholm
Störtloppsvägen 12
129 47 Hägersten
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”Ett förargligt T-banestopp blev en sen men angenäm  
kvällspromenad genom en upplyst glittrande innerstad”.


