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Aktuellt från valberedningen  
 

Kretsstämma  
Som tidigare meddelats kunde Kretsstämman inte genomföras den 22 februari.  
Den 12 april går kretsstämman av stapeln i stället.  
Det finns i nuläget inte tillräckligt med nomineringar för styrelse, revisorer eller 
valberedning.  
Risken finns att kretsen inte överlever.  
Nominera dig själv eller någon annan så fort du bara kan!  
Om vi inte får ihop en styrelse är det tyvärr stor risk för att kretsen måste avvecklas 
och alla aktiviteter som görs lokalt måste upphöra.  
Kontakta: barbro.miljand@gmail.com  
 

Aktuellt från Krisberedskapsgruppen  
Ukraina:  
Krisberedskapsgruppen har nu stått flera dagar vid Migrationsverket. Man har delat ut frukt 
och juice och hygienartiklar och det har varit rätt insats i detta akuta läge. Det har varit långa 
köer utanför migrationsverket, med allt från spädbarn, skolbarn, tonåringar, vuxna till mycket 
gamla personer.  
Under dessa dagar har även många andra frivilligorganisationer förutom oss närvarat och delat 
ut kaffe/the smörgåsar, bullar och kläder.  
Det kommer att finnas boende för flyktingarna från Ukraina i både Solna och Sundbyberg.  
Krisberedskapsgruppen kommer att finnas på Migrationsverket tillsammans med Rädda 
Barnen för att ge psykologiskt första hjälpen och krisstöd till de drabbade.  
 
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  
 

Projekt Mötesplats biblioteket 
Den 23/3 kl.15.00 kommer det hållas ett möte på biblioteket i Solna C för "Mötesplats 
Biblioteket". Alla välkomna att medverka och även komma med egna förslag.  
Anmäl dig till mötet på marknad.solna@redcross.se   
Kontaktpersoner där Goran Skejo och Yvonne Petersson Svensson.  
Mötesplats Biblioteket är ett nytt projekt som syftar till att hjälpa till nyanlända med 
språkträning, kontakt med myndigheter, tips och ingångar till sport- och fritidsaktiviteter 
m.m.  
 

Aktuellt från Väntjänsten 
Väntjänsten, vår besöksverksamhet för äldre i Solna, har för närvarande sju volontärer som 
längtar efter att få börja göra besök. Vi gör besök hos äldre som bor hemma i sin lägenhet men 
även hos de som bor på ett äldreboende.  
Vill du få besök av väntjänsten? Anmäl dig! 
Intresseanmälan görs på Väntjänstens telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare) alternativt på 
mailadress vantjanst.solna@redcross.se . 
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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra 
 
Björnstigen 10 
170 72 Solna 
Telefon: 070-072 80 37 
 
Öppettider Måndag: Stängt  

Tisdag: 10.00 – 17.00 
14:00-17:00 Skapande verksamhet, ta med en stickning, virkning eller liknande att pyssla med.  
Onsdag: 10.00 – 17.00  
Torsdag: 10.00 – 17.00  
Fredag: 10.00 – 17.00 
Lördag: Stängt 

Info  Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och 
fika med hembakt kaffebröd. 

Sopplunch Den 25 mars kl 11-13 har vi sopplunch. Kostnad 40 kr Varmt välkomna! 
Frisbeegolf Välkommen till Bergshamras DiscGolfPark. Banan börjar nedanför Svedenbadet och tar cirka 20 

minuter att genomföra. Banan är nybörjarvänlig och består av sex hål.  
Tisdagar – fredagar 10.00- 17.00 
Frisbees finns att låna på Mötesplatsen Kupan vid Bergshamra centrum. 

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 av att hjälpa till!   
 

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda 
 
Råsundavägen 145 
169 36 Solna 
Telefonnr 070-072 80 38 
 
Öppettider Måndag: 14.00 – 18.00 

Tisdag: Stängt 
Onsdag: Stängt 
Torsdag: 14.00 – 18.00 
Fredag: Stängt 
Lördag: 11.00 – 15.00 

Info Mötesplatsen är öppen varje vecka för alla att besöka för köp av second-handvaror, samtal och 
fika med hembakt kaffebröd. 

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!   
 

Insamling till Ukraina  
Försäljningen (dagskassan) i båda mötesplatserna under lördagen den 5/3 skänktes till 
förmån för drabbade av konflikten i Ukraina. Det blev totalt 6328 kr under den 
dagen.  
Insamlingen har även fortsatt efteråt genom bössor och swish och idag (18/3) är 
summan uppe i mer än 15 000kr.  
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Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Vi har haft förnyad kontakt med ansvariga på sjukhuset. Besöksrutinerna kommer att revideras 
när Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom vilket eventuellt kommer att 
ske i månadsskiftet mars/april. Därefter kan vi förhoppningsvis återuppta vår verksamhet på 
sjukhuset.  
Inför återgången hade värdarna ett möte på Mötesplatsen Råsunda den 17 mars.  

Aktuellt från Träna svenska 
Glädjande nyheter!  
Träna svenska kommer att starta upp på mötesplatsen i Bergshamra onsdag 23/3 10.30 -12.00   
Kontaktperson Kjell Elenius  kjell.elenius@gmail.com  

Aktuellt från Första Hjälpen 
Första hjälpen utbildningarna har just nu en paus. 
 

Aktuellt från Styrelsen 
Har du frågor till Styrelsen är du välkommen att mejla dem till krets.solna@redcross.se 
 

Aktuellt från Marknad och kommunikation 
Har du tankar, idéer eller information som ska tas med i nyhetsbrevet? Hör av dig till marknad.solna@redcross.se 
 

Hallå där!  
Hej Yvonne!  
-Vill du berätta lite om dig och ditt engagemang i i Röda korset? 
Jag började engagera mig som frivillig i Röda Korset efter att jag gått i pension 2015. Jag 
började med att arbeta i butiken på Råsundavägen. Efter ett par år blev jag tillfrågad om jag 
ville börja som frivilligledare inom Väntjänsten  
vilket jag fortfarande är. I samma veva valdes jag in i styrelsen för Solnakretsen. 
-Varför engagerar du dig?  
Jag vill försöka bidra till en bättre värld på nåt sätt. Röda Korset står för allt som jag tycker är 
viktigt. 
-Vad är det bästa med att vara volontär?  
Jag träffar så många trevliga människor, får lite rutiner i min pensionärstillvaro och känner 
mig behövd. 
-Slutligen vad har du för tips för de som vill engagera sig?  
Tveka inte utan pröva på, du kommer inte att ångra dig. 
 
Tack Yvonne, för pratstunden och ditt stora engagemang!  

 
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av april 
 

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

Yvonne Lindén  
7 år som frivillig 
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