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Några rader från vår ordförande 

När jag häromdagen pratade med min dotter 

berättade hon att hon sagt till Max (mitt 7-åriga 

barnbarn) att hon var trött och att ”batterierna” 

börjar ta slut. Han svarade då att hon kunde väl 

köpa nya batterier. 

Ja, nu kan vi ju inte köpa nya batterier men det är 

viktigt med återhämtning och vila för att vi ska 

kunna orka med våra olika åtaganden och 

engagemang. Jag hoppas ni ibland kan hitta stunder 

där ni kan ”ladda era batterier”. Det kan vara att 

umgås med nära och kära, läsa en bok eller bara 

koppla av, kanske också volontäruppdraget kan vara 

ett sätt att ”ladda sina batterier” genom att känna att 

man gör något viktigt. Ni ska verkligen känna och 

veta att ni gör ett mycket viktigt arbete som 

volontärer. 

Ha en skön och solig sommar! 
 

                                  Anders Konradsson 
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Vårutflykt 

Vårens utflykt gick av  

stapeln i vår vackra  

huvudstad Stockholm  

den 13 maj och i under- 

bart väder om än lite  

blåsigt. Vi träffades  

hos ”Kajsas i parken”  

där vi fick kaffe/te och  

goda smörgåsar samt en  

go’bit.  

 

Vår ”egen” guide Peter Frisk hämtade oss och vi 

påbörjade en vindlande promenad på östra delen av 

Stockholms söder. Peter berättade om gammalt och 

nytt om de olika delar av söder som han tog oss till – 

byggnader, historiska minnesmärken, parker mm. 

Efter nästan två timmars vandring lämnade han av 

oss vid Sjöstaden Skybar, där vi intog en härlig lunch 

med en fantastisk utsikt från dess 28:e våning. En fin 

         och minnesvärd  

.        avslutning på denna  

         ”termin”. Ett 30-tal  

         volontärer deltog. 

 

 

Vårutflykt på Södermalm… 

 

Vår guide, Peter 

Hammarbyleden 

 

 

Skybar 

Hammarbyleden 

 

Vitabergsparken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Styrelsepresentation  

Vi har självklart, liksom de föregående åren, 

sammanställt en presentation över vår nya styrelse. 

Se bifogat dokument. 

Vår nya styrelse har nu kunnat träffats fysiskt och har 

redan haft två styrelsemöten.  

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen står 

deras mailadress i bifogad presentation.  

 

Extra årsmöte 

I mitten av september planerar vi att hålla ett extra 

årsmöte, det kommer att ske digitalt, för att välja in 

en till revisor och ledamöter till valberedningen. 

Inbjudan till mötet kommer att gå ut i augusti.  

Valberedningen saknar fortfarande ledamöter och 

intresseanmälningar tas varmt emot! 

 

Sommarstängt 

Så var det nu sommar och i år är den tack och lov 

lite mer normal efter två väldigt annorlunda  

somrar. 

Vi på kontoret ska ha  

semester och vi stänger 

som vanligt i fyra veckor, 

under veckorna 27 – 30.  

Måndag den 1 augusti är  

Birgitta på plats igen och bemannar telefonen.  

 

 

Trevlig midsommar! 

Hoppas ni alla får en trevlig midsommar och en 

skön sommar! Och att ni alla kan njuta av att vara 

ute och kanske se och upptäcka något nytt. Så ses vi 

till hösten igen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande aktiviteter i höst 

- Volontärträff, tisdag den 20 september kl 18.00. 

- Volontärträff, torsdag den 29 september kl 18.00. 

- Extra årsmöte, mitten av september. 

 

 

 

 

Källa bilder: 

Södermalm – Privat 

Guide Peter – Privat 

Vitabergsparken – Privat 

Hammarbyleden – Privat 

Skybar – Privat  

Blommor – Privat 

Strand - Privat 

FRIVILLIG VÄNTJÄNST 
 

Skebokvarnsvägen 370, 3 tr 

124 50 BANDHAGEN 

info@frivilligvantjanst.se 

www.frivilligvantjanst.se 

08 – 659 95 59 

PG 60 87 75 - 3, BG 359 – 8166 
 

Redaktör: Helena Malmqvist 

 

Sommar, sol och bad… 

 

Sommarblommor 
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