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Program 1, 2020 

 
Ordförande Siv Eriksson 

 

Nu är vi inne i ett nytt 

decennium. 

En lite annorlunda vinter 

har snart passerat och våren 

känns mycket närmare.  

Det känns skönt! 

I år har vi planerat för 

många trevliga aktiviteter 

utefter de svar vi har fått in 

från enkäterna samt idéer 

från styrelsen. 

Vi kommer att göra en vår- 

och en höstresa till 

spännande mål. Förutom 

dessa har vi också hittat 

några spännande övriga 

aktiviteter. I de flesta fall 

ingår någon form av fika, 

lunch eller middag också 

efter önskemål. 

Det ser nu ut som att vår 

hemsida kan komma igång, 

så var uppmärksam och läs 

den så att ni inte missar 

något. 

Vi ser nu fram emot en 

härlig vår och sommar. 

 

Vi ses 

Siv 

 

Aktiviteter mars – september 2020 
 

 

 

Bin och biodling, Lyktan, Lyktgränd 2-4 Täby,  

On 22 april kl 14 

Biodling är spännande och roligt men även mycket viktigt, 

eftersom 30% av vår matproduktion är direkt beroende av 

våra pollinerande små vänner. Kom och lyssna på Svante 

Frid, ordförande i Danderyd Täby biodlarförening. 

Vi bjuder på fika. Anmälan senast 20/4 april till Ritva  

073-3507812 eller ritva.löfgren48@gmail.com. Ingen 

kostnad.  

 

”Arktis-medan isen smälter”, Nordiska museet, 

To 14 maj kl 11, Djurgårdsvägen 6-16, Sthlm  
Möt isens historia och framtid, men framför allt de 

människor som bor i dagens Arktis. Audioguide finns att 

låna. Vi börjar med att inta en Ekopåse serverad i korg 

innehållande en renklämma med äpple-o sellerisallad och 

en Berga Bruk Lingondryck, som man kan förtära i stora 

hallen. Anmälan senast 8/5 till Hjördis 070-6280087 eller 

hjordisdjarv@gmail.com Kostnad 195:- Betalas till BG 

314-0001. Ange NM+namn. 
 

Resa till Gustavshills trädgård och Kina Slott. Ti 26 

maj kl 8:30-17:30 

Vi startar i Vallentuna/Pressbyrån och åker vidare till Täby 

Park/Galoppfältet i Täby med buss som har plats för 

rullstol och rullatorer. Målet för dagen är Mälaröarna. Vårt 

första stopp är en fantastisk trädgård längst ut på Färingsö 

där ni kan köpa växter men också få goda råd. Där intar vi 

förmiddagsfika i växthuset. På bussen tillbaka till Ekerö 

bjuds ni på lite historisk guidning. Lunchen intar vi nere 

vid vattnet. Sedan väntar en guidning i huvudvåningen på 

Kina slott, Drottningholm. Det finns också möjlighet att 

promenera i den fina omgivningen och trädgården samt ta 

en fika. 

Allt ingår i resan. Mer info vid anmälan senast 11/5 till 

Siv 070-7481100 eller sivaneriksson36@gmail.com 

Kostnad 475:- Betalas till BG 314-0001. Ange GK+namn 
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Avsändare  

Reumatikerföreningen  

Danderyd Täby Vallentuna 

Sundbyvägen 36 

186 70 Brottby 

__________________________________________________________________________ 
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Program 1, 2020 

 

Trivselgruppen  

träffas tisdagar ojämna 

veckor kl 13-16 på 

Träffpunkten, Allévägen 

10, Vallentuna. Ring gärna 

Gertie Palsén, 

08-511 786 78 

 

Ny hemsida 

Reumatikerförbundet har 

ändrat logga samt bytt 

hemsida till 

www.reumatiker.se 

 

Vår lokala hemsida är nu 

färdig på en ny plattform. 

Du hittar den på adress 

www.reumatiker.se/dtv 

 

Glöm inte att spana in 

tidningen Kontakten och 

lokala hemsidor för att se 

andra föreningars aktiviteter 

som ofta är öppna för alla 

medlemmar i mån av plats 

 

 

OBS! 

På grund av Coronaviruset 

Covid-19 kommer 

aktiviteter i mars att vara 

inställda. För april och 

framåt får ni besked vid 

anmälan. 

 

 

 

Nästa programblad 

utkommer i sep 2020 

 

 

Herrgårdsfika på vackra Såstaholm, Täby ti 9 juni  

kl 14-16 

I en naturskön miljö vid Täby Kyrkby, alldeles intill den 

vackra Vallentunasjön ligger Såstaholm Hotell och 

konferens. Här dukas det upp en härlig buffé med 

allehanda nybakade godsaker. Vid fint väder öppnar de upp 

dörrarna till verandan Solsidan. Vi försöker samåka i egna 

bilar. 

Anmälan senast 5/6 till Helene 073-0787290 eller 

bjorlinghelene@gmail.com 

Kostnad 100:-  Betalas till BG314-0001. Ange SÅ+namn 

 

Resa Göta Kanal och Brunneby musteri to 3 september 

kl 06:30-18:30 

Avresa från Vallentuna/Pressbyrån kl 06:30 och vidare till 

Täby Park/Galoppfältet med buss som har plats för rullstol 

och rullatorer. Resan går till Bergs slussar och tar nästan 3 

timmar och vi gör inget stopp på vägen. Vi får kaffe när vi 

kommer ombord på Wasa Lejon kl 10. Upplev en av de 

absolut vackraste delarna av Göta kanal. Lunchen intar vi 

på båten och vi är framme i Borensberg ca 13:30. Vår buss 

väntar där och vi åker sedan till Brunneby musteri där det 

också finns en gårdsbutik. Hemresan startar kl 15. Allt 

ingår i resan. Anmäl senast 20/8 till Siv 070-7481100 eller 

sivaneriksson36@gmail.com. 

Kostnad 690:- Betalas till BG 314-0001. Ange GÖ+namn. 
 
Medlemsfika 

Kom och fika och träffa andra medlemmar.  

Någon i styrelsen kommer också att finnas på plats som 

kan informera om vad som är på gång! 

Täby C, Coffee Corner onsdagar kl 14:30 (OBS tid ändrad) 

15apr, 20maj, 17jun, 26aug och 23 sep 

 

Ingen föranmälan. Du fikar på egen bekostnad 

 

Vår styrelse vald på årsmöte 2020-02-15 

Ordinarie 

Siv Eriksson, ,Helene Björling, Hjördis Boström Djärv, 

Birgitta Ljungström, Ritva Löfgren och Annica Nordgren  

Ersättare 

Ann-Charlotte Fagerlund. Ylva Karlsson och Hélena 

Smidenvall.  

http://www.reumatiker.se/
http://www.reumatiker.se/dtv
mailto:sivaneriksson36@gmail.com

