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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra 
 
Björnstigen 10 
170 72 Solna 
Telefon: 070-072 80 37 
 
Öppettider Mötesplatsen Bergshamra stänger kl. 13 den 23/12 och öppnar den 11 januari igen 

 
Julmarknad: Den 11/12 kl. var det en välbesökt julmarknad i Bergshamra. 

Stort tack till våra sponsorer för Julmarknaden i Bergshamra: COOP, SMÅSTAD, 
BERGSHAMRA BLOMMOR, CONFIDENCEN, ULRIKSDALS VÄRDSHUS, 
SLOTTSTRÄDGÅRDEN ULRIKSDAL, TRATTORIA MIA 

Jullunch: På Julafton är det jullunch. Den är nu fullbokad och 20 personer får avnjuta mat från Restaurang 
Trattoria Mia som sponsrar lunchen. 

Volontärer sökes Just nu söker vi flera volontärer som vill hjälpa till i secondhandbutiken i Bergshamra.  
Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad!   
 

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda 
 
Råsundavägen 145 
169 36 Solna 
Telefonnr 070-072 80 38 
 
Öppettider Måndagen den 20 december är sista dagen mötesplatsen har öppet innan julhelgen. 

Vi öppnar igen måndagen den 10 januari.  
Vi tackar för 2021 och hoppas att vi ses igen nästa år. 

Julmarknad: Den 27/11 kl. 11-16 var det en lyckad julmarknad i Råsunda 
Volontärer sökes Just nu söker vi flera volontärer som vill hjälpa till i secondhandbutiken i Råsunda.  

Mejla till krets.solna@redcoss.se om du är intresserad!   
 

Aktuellt från valberedningen  
Kretsstämma 22 feb 2022 
Vi söker personer som med stort engagemang vill leda kretsen och tillsammans med medlemmar och frivilliga utveckla 
arbetet. Läs mer här https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/nyheter/medlemsbrev-oktober-2021/  
 
Missa inte chansen att nominera till förtroendeuppdrag!  
Kretsstämman 2022 ska besluta om: 
* ny styrelse bestående av ordförande och 6–7 styrelseledamöter 
* två revisorer samt en revisorssuppleant 
* minst tre personer till valberedningen 
 
Mejla snarast namn, e-postadress och/eller mobilnummer så att vi kan kontakta 
varje person och diskutera vad styrelsearbetet kan innebära. Skicka din 
nominering till barbro.miljand@gmail.com    
 
Med vänliga hälsningar från valberedningen 
Eva Engelsöy   Barbro Miljand     Robert Westerlund 
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Aktuellt från Kris- och beredskapsgruppen i Solna  
 
Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap.  
I Solna finns en kris- och beredskapsgrupp som i händelse av en kris kan erbjuda 
medmänskligt stöd och praktisk hjälp till drabbade och deras närstående. Vår verksamhet 
är ett komplement till övrigt stöd som ges i samhället.  
Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om krisberedskap? 
Vi behöver dig! 
Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till Barbro Miljand,  
e-post krets.solna@redcross.se  
 

Aktuellt från Väntjänsten 
Vår besöksverksamhet för äldre har nu kommit i gång ordentligt och vi vill gärna bli fler. 
Under hösten har sex nya äldre fått besök av volontärer från Väntjänsten. 
 
Vi tar nu emot såväl nya volontärer som äldre i behov av kontakt!   
Anmäl dig till Väntjänsten på telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare) alternativt på 
mailadress vantjanst.solna@redcross.se . Vi kontaktar dig då så snart som möjligt. 

Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Rödakorsvärdarna har en paus på grund av pandemin  
 

Aktuellt från Första Hjälpen 
Första hjälpen utbildningarna har en paus på grund av pandemin. 
 

Aktuellt från Träna svenska 
Träna Svenska har en paus på grund av pandemin 
 

Aktuellt från Styrelsen 
Styrelsen har träffat frivilliga på mötesplatsen i Råsunda för att diskutera öppettider, bemanning och framtida 
verksamhet  
Nästa styrelsemöte är den 10 januari 
Kretsstämma 22 februari - håll utkik efter inbjudan som skickas ut tre veckor före mötet 
Har du frågor till Styrelsen är du välkommen att mejla dem till krets.solna@redcross.se  
 

Aktuellt från Marknad 
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av januari. Har du tankar, idéer eller information som ska tas med i nyhetsbrevet? 
Hör av dig till marknad.solna@redcross.se 

 
God Jul och gott nytt år!  
 

Du kan läsa mer om Röda Korset Solna här: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/ 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!  
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