ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org
KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
Röstbrevlåda: 08-550 024 91

Höstprogram 2021
Del 1, augusti-september

Anmälan görs till föreningen och tidigast den 24/8 kl. 09:00
På grund av osäkert läge för Corona-restriktionerna kan programmet komma att ändras,
vänligen kontrollera på hemsidan. För er utan mejl ringer vi upp vid större förändringar.

Augusti
Picknick i Tantolunden
Tisdag 31/8 kl. 12:00
Vi startar höstens
aktiviteter med en träff i
Tantolunden.

Samling T-bana Zinkensdamm kl. 11:30, för dig som
är osäker på vägen och vi går tillsammans till
Tantolunden, där vi träffar de som redan är på plats.
När vi samlats äter vi medhavd matsäck och sedan
har vi femkamp som avslutas med en prisutdelning.
Matsäck och dryck medtages av var och en.
I händelse av dåligt väder, kolla på hemsidan om det
blivit inställt eller kontakta aktivitetsansvarig.
Ingen anmälan och ingen avgift. Kom och umgås.
Ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08 och
Stig Bernholm 070-512 25 62.

September
Slakthusområdet
Måndag 6/9 kl. 10:00 – 11:30
Måndag 6/9 kl. 12:00 – 13:30
Onsdag 8/9 kl. 10:00 – 11:30
Onsdag 8/9 kl. 12:00 – 13:30

Slakthusområdet ska utvecklas till en destination för
mat, kultur, evenemang, boende och arbete. Totalt
planeras ca 4 000 bostäder för ca 10 000 boende,
två skolor och ca 10 000 arbetsplatser för handel och
olika verksamheter. Områdets historia förvaltas
genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader
bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans
med områdets starka tradition av mat och
gastronomi.
Vi får en guidad studiebesök där vi får vara max 15
personer/visning. Studiebesöket sker utomhus och
tar ca 1,5 timmar. Möjlighet till lunch eller fika finns till
självkostnadspris någonstans i Globens C.
Lunch/fika ingår ej i den gemensamma planeringen.
Plats: Palmfelts väg 2, Palmfelt center, Globen.
Resväg: Grönalinjen från Slussen till Globens Tbana.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 30/8.
OBS! Det finns fyra tillfällen, ange vilken dag
och tid du vill komma till visningen.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 2/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Vandring i Nyckelviken
Onsdag 22/9 kl. 11:30 – 14:30

Nyckelviken är sedan 1990 ett naturreservat som
förvaltas av Nacka kommun. Med ett stort bestånd
av gamla ekar, lummiga träddungar och ängar är

Nyckelvikens naturreservat unikt. Välbevarade 1700talsbyggnader och rester av äldre odlingslandskap
gör reservatet till en värdefull kulturmiljö och gynnar
biologisk mångfald. Här finns ett nät av välskötta
gångvägar som lockar oss att vandra. Lunch intas i
den vackra Herrgården, varmrätt med lättöl/vatten
samt kaffe och kaka serveras. Därefter guidad
visning av hembygdsmuseet. En fin trädgård med
fruktträd, grönsaker och blommor finns också att
vandra runt i.
Plats: Nyckelvikens naturreservat i Nacka
Resväg: med bil Värmdöleden, avtag mot Nacka
Strand och följ pilar mot Nyckelviken. Åk fram till
första parkeringsplatsen. (gratis med P-skiva) där
funktionär väntar kl. 11:30 vid utegymmet intill.
Med Buss 443 från Slussen kl. 10:53, läge J, till
Jarlaberg (slutstation) kl. 11:13. Funktionär möter
upp för anslutning vid utegymmet med de bilburna.
Tillsammans promenerar vi till ”Utsikten” och därefter
till Herrgården.
Avgift: 200 kr
Anmälan till föreningen: senast 6/9.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 9/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Barbro Sahlin, 070-570 26 37.

Om du har ändrat adress, telefonnummer
eller e-postadress, var vänlig och anmäl
detta till föreningens e-post-brevlåda
ericssonseniorer@gmail.com

eller röstbrevlådan 08-550 024 91.

Anmälan
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan.
OBS – anmälan får göras tidigast 24/8 kl. 09:00.
Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
Observera att anmälningarna kan ta upp till 4
arbetsdagar att besvara.
Om du är beroende av specialkost (t.ex. glutenfri
kost, har allergiproblem eller är vegetarian, etc.),
måste du anmäla detta vid anmälan till aktiviteten.

Betalning
Betalning görs till Plusgiro 72 24 24-9.
Ange aktivitetens datum och benämning.
Betalning ska inte ske förrän ditt deltagande
bekräftats.
Aktiviteten ska vara betald senast vid angivet sista
betaldatum.

Årsmöte

Villkor för återbetalning

Torsdag 30/9 kl. 14:00 – 16:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet serveras landgång, ett glas vin, öl/vatten,
kaffe och kaka. För att beställa förtäring behöver vi
som vanligt en anmälan.

Återbetalning av avgift kan bara ske om det inte finns
några bokade kostnader, t.ex. resor eller måltider,
vilka är bindande för föreningen.
Avgifter, som är 100 kr eller lägre, återbetalas
inte.

Årsmöteshandlingarna
publiceras senast två
veckor före årsmötet på
föreningens webbplats.

Styrelse och funktionärer
Gunnar Nyström, ordförande
Yngve Englander, vice ordf.
Per Hallonquist, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Marina Hellstrand, ledamot
Jan Rosbäck, ledamot
Barbro Sahlin, ledamot
Jan Stellan, ledamot
Adjungerad
Hana Påhlman, webansvarig

Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen.
Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 13/9.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 16/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

070-533 92 19
070-524 51 98
072-574 62 79
076-119 46 08
076-336 11 19
070-618 74 46
070-570 26 37
070-221 99 33
076-580 67 99

Revisorer
Christina Boström
Christer Eklund

OBS! Utskickat programblad gäller som kallelse
till årsmötet!
_________________________________________

070-733 84 42
070-518 17 34

Valnämnd
Elsie Fondin
Lena Hagström

Allmän information
Medlemsavgiften är 150 kr, för 2021 gäller 75 kr.
Medlem får ta med maka/make eller sambo på
samtliga aktiviteter.
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via
hemsidan: www.erissonseniorer.org
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072-231 07 87
073-366 60 87

