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Kära medlemmar!     December 2021 

Hoppas att Ni haft en fin höst i vårt vackra land. Detta trots rådande pandemi och dess restriktioner. 

Nu har vintermånaden kommit och med den hoppas vi på mer snö och en vit jul så landskapet blir så fantastiskt 

vackert som det kan bli. Det blir spännande att se om det blir något vinterlandskap över jul- och nyårshelgerna. 

Vi i styrelsen arbetar med att försöka hitta olika evenemang som kan passa de allra flesta av Er medlemmar. Vi 

arbetar också med att försöka hitta lämpliga och inte alltför dyra lokaler där vi kan tillbringa våra sammankomster. 

Lokalerna måste ju också vara ändamålsenliga även för de med vissa rörelsebegränsningar samt ligga hyfsat nära 

allmänna kommunikationer. Hör gärna av Er till någon av oss i styrelsen om Ni har några goda idéer eller tips.  

Surströmmingsfesten gick av stapeln den 30:e september på restaurang Lövholmen i Liljeholmen. Ett 40-tal glada 

medlemmar med gäster slöt upp och åt, njöt och sjöng med välbehag. Enda missödet var att krögaren tyvärr inte 

hade lyckats få tag på hela strömmingar, utan bara filéer, till viss besvikelse för en del. Men alla fick nog äta sig 

mätta på de goda filéerna och de allra flesta föreföll mycket nöjda. 

Nu planerar styrelsen för nästa aktivitet, paltfesten. Lägg datumet 27 januari 2022 på minnet. Bäst Ni skriver upp det 

så att Ni inte missar den goda palten. Restaurang Lövholmen i Liljeholmen är åter platsen. Inbjudan kommer att 

skickas ut i början på januari. 

Styrelsen är oerhört tacksam för Er alla medlemmar men vi behöver bli fler. Vi måste därför alla hjälpas åt att värva 

nya medlemmar. Styrelsen önskar gärna att Ni betalar in den oförändrade medlemsavgiften för 2022 

på 150 kronor senast den 28 februari till plusgiro 59 410-1.  
När Ni betalar in avgiften så kom ihåg att meddela eventuell adressändring och mailadressen vilket förenklar 

administrationen för oss och som gör att Ni kan få ta del av den information som vi skickar ut. 

 

Nu får vi hoppas att Folkhälsomyndigheten inte behöver komma med fler restriktioner. Förhoppningsvis har nu alla 

fått även sin tredje dos av vaccinet så Ni inte behöver oroa Er för att mötas igen. 

Styrelsen vill bara påminna om det ständiga – Håll avstånd!         Var rädda om Er och var försiktiga! 

Slutligen vill vi i styrelsen önska Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.  

 

Hälsar Er Ordförande  

Bibbi Ericson 
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