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OPH PENSIONÄRERNA SYDKUSTEN   INFO 1/2021 

Peter Appelqvist    26.4.2021 

peter.appelqvist@pp.inet.fi 

050-5539779 

 

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer! 

Avdelningens årsmöte hölls den 22.3. 2021. För att begränsa spridningen av Covid-19-

pandemin hölls mötet genom undantagsarrangemang utan medlemmarnas närvaro.  

Styrelsen 2021 

Ordförande             Kenneth Sandberg   kej.sandberg@gmail.com         0400-473 678 

Vice ordförande       Benita Ekholm         benita.ekholm@luukku.com      050-522 66 44 

Sekreterare och 

bokföringsansvarig  Peter Appelqvist       peter.appelqvist@pp.inet.fi       050-553 9779 

Kassör                        Carita Granberg        carita.granberg@elisanet.fi        050-583 9907 

Medlem             Henry Nyström henry.g.nystrom@gmail.com     0400-304 645 

Medlem             Monica Råstedt monica.rastedt@gmail.com       040-825 16 76   

 

Verksamhetsgranskarna 2021 

Ordinarie:  Tauno Skogberg och Guy Sundström 

Ersättare:  Inger Jansson och Folke Nyman 

 

Medlemsavgiften 2021 

Årsmötet fastställde medlemsavgiften fortsättningsvis till 10 euro. Den bör betalas senast 15 

maj (men gärna tidigare) på avdelningens konto OPH Pensionärerna Sydkusten  

 FI24 5549 6620 1024 20. Använd referensnummer 5005.  

För att du ska få njuta av medlemsförmåner såsom sponsorering av aktiviteter och 

information om verksamheten förutsätts det att du betalar medlemsavgiften.  

Sommardagar i Mariehamn 21.-23. augusti 2021 

OPH Eläkeläisets sommardagar 2020 skulle enligt planerna ha firats i Mariehamn. Men som 
vi vet, satte Coronaviruset stopp för det. Sommardagarna 2020 uppsköts med ett år och 
hålls i stället 21.-23. augusti 2021 i Mariehamn i den mån Coronan det tillåter. Vi hoppas på 
ett stort deltagande från Sydkusten.  Mera information med anvisningar om evenemanget 
skickas senare. 
 
Årets höstaktivitet 
 
För årets höstaktivitet planeras ett teaterbesök eller annan kulturaktivitet i Finland, om 
coronasituationen det medger. Närmare information med detaljer ger vi när tidpunkten 
närmar sig.  
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OPH Eläkeläiset 
 
OPH Eläkeläiset håller som sagt, enligt nuvarande planer, sommardagar i Mariehamn den 21. 
– 23. augusti 2021. Om detta och mycket, mycket annat hittar du information på föreningens 
hemsidor www.oph-elakelaiset.fi. 
 
Klicka på Sydkusten i övre vänstra rutan så kommer du till vår egen hemsida. Där hittar du 
också aktuell information och årsberättelser.   
 
Sköt om er – snart ska vi väl ha coronatiderna bakom oss. 
 
Peter Appelqvist 
 
 
 
 
 

 
     Foto: Kenneth Sandberg 
 

Här är styrelsen samlad vid sina datorer på sitt genom tiderna andra distansmöte via appen 
Teams den 12 april 2021.  
Från vänster ovan: Peter Appelqvist, Carita Granberg och Benita Ekholm. I nedre raden fr.v. 
Henry Nyström, Monica Råstedt och längst ner i högra hörnet Kenneth Sandberg.   
 

http://www.oph-elakelaiset.fi/

