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Ordförande Siv Eriksson 

 

Våren har kommit med 

stormsteg. Nu kan vi 

äntligen planera för att 

träffas fysiskt igen. Vi tar 

vid där vi fick lov att 

avbryta för två år sedan. 

Hoppas att det vi nu 

erbjuder er kan kännas 

lockande och intressant. I 

de flesta fall ingår någon 

form av fika eller lunch 

efter de önskemål som vi 

har fått. Det blir en vår- och 

en sensommarresa till 

spännande resmål. Några 

föredrag är också 

inplanerade. Inför valet vill 

förbundet att vården tryggas 

för människor med kronisk 

sjukdom. Detta innebär att 

primärvården ska stärkas 

och breddas. Då behövs en 

nationell samordning. 

 

Vi ser nu fram emot en 

härlig vår och sommar. 

 

Vi ses! 

Siv 

 

 

Aktiviteter april – september 2022 
 

Glaukom, Lyktan, Lyktgränd 2-4 Täby centrum 

tisdag 26 april kl 14-15 

Glaukom/grön starr, enkel åkomma eller en lömsk 

ögonsjukdom? Varmt välkommen att lyssna på två gäster 

från Glaukomförbundet i Stockholm som informerar om 

glaukom och svarar på era frågor.  
Vi bjuder på fika. 

Anmälan senast 21/4 till Ritva (Löfgren) på telefon  

073-3507812 eller ritva.lofgren48@gmail.com 

 

Resa Göta Kanal och Brunneby musteri tisdag 31 maj 

kl 06:30-18:30 

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

Täby Park/Galoppfältet med en nyare buss med toalett, 

men dessvärre utan lyft. 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 finns mycket att se, men även tid för en fika. Vi 

startar hemresan  kl 15. Allt ingår i resan. Anmäl senast 

16/5 till Siv 070-7481100 eller 

sivaneriksson36@gmail.com. 

Kostnad 650:-  

(I mån av plats betalar icke medlemmar 1050:-) 

Betalas till BG 314-0001. Ange GÖ+namn. 
 

Sommarfika och bokbytardag på Lyktan,  Lyktgränd 

2-4 Täby tisdag 7 juni kl 14-16 

Vi i styrelsen vill träffa er Nya som Gamla medlemmar och 

höra vad just du skulle tycka det vore intressant och roligt 

att göra tillsammans med oss och andra i föreningen. Kom 

och fika samt passa på att ta med dig en ”sommarbok” som 

du läst och vill byta med en annan medlem. Vi lottar också 

ut ett par böcker från topp-10 listan. Anmälan senast 5/6 

till Hjördis eller hjordisdjarv@gmail.com eller  

070-6280087 Ingen kostnad. 
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    Porto post föreningsbrev   

 

Avsändare  

Reumatikerföreningen  

Danderyd Täby Vallentuna 

Sundbyvägen 36 

186 70 Brottby 

__________________________________________________________________________ 

Alla våra lokaler är handikappanpassade om inget annat anges 
Tänk på att det finns många allergiker. Undvik parfym, after shave etc på våra träffar. 

 

Program 1, 2022 

 

Trivselgruppen  

träffas igen  

Aktuella datum för våren är 

tisdagar 

12/4, 26/4, 10/5 och 24/5 

 

OBS! Ny lokal 

Sommarvägen 11, 1 tr ned. 

Vallentuna.  

 

Ring gärna Ulrika Modin, 

070-3202782 

 

 

 

Hemsida 

Reumatikerförbundet har 

www.reumatiker.se 

 

Vår lokala hemsida  

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 

 

 

Nästa programblad 

utkommer i sep 2022 

 

Resa till Sigtuna och Lasse Åbergs museum torsdag 

1 september kl 8:30-17:30 

Vi startar i Vallentuna/Pressbyrån och åker vidare till Täby 

Park/Galoppfältet med buss med toalett, men tyvärr ej lyft. 

Vi besöker Valvet för en fika men också lite egen tid. En 

guide tar oss sedan på en kort promenad med avslutning i 

bussen och berättar om Sigtuna. Resan går sedan vidare till 

Lasse Åbergs museum för en lunch och en guidning. Allt 

ingår i resan. Anmälan senast 17/8 till 

Siv 070-7481100 eller sivaneriksson36@gmail.com 

Kostnad 400:- Betalas till BG 314-0001. Ange SI+namn 

(I mån av plats betalar icke medlemmar 600:-) 

 

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

septemer-oktober (Återkommer om datum och tid i 

nästa program och på vår hemsida) 

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 till Ritva (Löfgren) 

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

Ingen kostnad.  

 

Medlemsfika  

Kom och fika och träffa andra medlemmar.  

Birgitta och/eller Ann-Charlotte från styrelsen kommer att 

finnas på plats. Täby C, Coffee Corner kl 14:00 

20 apr, 1 jun, 24 aug och 21 sep. 

 

Ingen föranmälan. Du fikar på egen bekostnad 

 

Vår styrelse vald på årsmöte 2022-02-21 

Ordinarie 

Siv Eriksson, Hjördis Boström Djärv, Birgitta Ljungström, 

Annica Nordgren och  Hélena Smidenvall. 

Ersättare 

Ann-Charlotte Fagerlund och. Ylva Karlsson  
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