
   

Välkomna hem efter sommaren! 

Efter denna torra och överhettade som-
mar kanske det känns skönare än van-
ligt att komma tillbaka till en mer sval-
kande årstid. Men även om vardagen nu 
pockar på är det inte slut på allt det roli-
ga. På lördag den 25 augusti firar vi Rei-
mersholmes festdag med barnlekar, 
loppis, kräftskiva med mera. Se vidare 
på sidan 2 i detta nummer. 

TV-konto hos Telenor 

Vi är nu 290 lägenheter som har regi-
strerat sig för basutbudet eller mer. När 
du första gången loggar in på kontot hos 
Telenor blir du anvisad att byta lösen-
ord, detta på grund av den nya data-
säkerhetslagen. Väl inne på sidan ser 
du och kan välja till- eller frånval enligt 
önskemål. 

Utförlig information finns på vår hemsida 
under Om föreningen > TV.  

 /Styrelsen 

Höststart för meditationen 

Meditationen startade igen onsdag den 
15 augusti kl. 19-21 i studielokalen Rei-
mersholmsgatan 73, -1 tr. Den hålls 
udda veckor fram till den 19 december. 
Alla som är intresserade är välkomna. 

 /Meditationsgruppen 
(ansvarig Anna Danielsen, 75:an) 

 Ångbåtsparad den 26 augusti 

Den 26 augusti firas ångtrafikens 200-
årsjubileum med ångbåtsparad från 
Riddarholmen till Drottningholm kl. 
12.00 och åter 16.00. I stort sett alla 
Stockholms ångbåtar kommer att delta, 
och de båtar som finns i Saltsjön måste 
då ta sig till Riddarholmen förbi oss. 

Isbrytaren Sank Erik avgår från Wasa-
varvet kl. 9.45 på söndagen och bör 
passera oss framåt kl. 11. De flesta av 
fartygen på Saltsjön ångar förbi på 
söndagsförmiddagen, men vi kan hop-
pas att någon kommer förbi redan på 
lördagskvällen så att vi kan njuta från 
festdagens kräftbord. 
De ångar tillbaka på söndagskvällning-
en. 

 /Redaktionen 

             Ångslupen Hjerter Kung 
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