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Hej alla glada polskedansare! 

 
Nu drar det ihop sig till start för höstens dansverksamhet. Hoppas ni är riktigt danssugna. 

Styrelsen med Viveca i spetsen har fått till ett höstprogram som verkar falla många på läppen 

att döma av de kommentarer vi fått bl.a. via mail. Tack för det, det är alltid uppmuntrande 

med positiv respons! 

Vi har ovanligt många kvällar med levande musik så det är det viktigt att många kommer och 

dansar så att kvällarna går ihop sig ekonomiskt.  

Den 10/9 startar vi med en sedvanlig danskväll på Hägerstensåsens medborgarhus, 

denna gång till musik av den populära gruppen Kollijox.  

Höstens program i övrigt finns med som bilaga i detta utskick och på vår hemsida 

Polskedansarna.se. 

 

Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde. 

Årets försommarfest den 29/5 genomfördes traditionsenligt och vi lyckades faktiskt pricka in 

en av de få kvällar i maj när det inte var kallt och regnigt. Det var ovanligt god uppslutning 

och vi hade en väldigt trevlig kväll med god mat och utedans till Mikael och Maria Sjögrens 

härliga musik. 

Ett stort tack till alla som bidragit och framför allt till Gudrun som ordnar denna trevliga lokal 

åt oss.  

 

Höstmöte  

I år hålls höstmötet i fikapausen den 5/11. Vi kommer då främst att besluta om årsavgift och 

kvällsavgifter. Anmäl till styrelsen om du vill lyfta någon annan fråga på höstmötet. 

 

21/11  Norsk-svensk dansdag/kväll 

Nu är det dags att boka in den 21/11 i era almanackor om ni inte redan har gjort det, för då går 

den norsk-svenska dansdagen/kvällen av stapeln. 

Under dagen kommer det att hållas dels en danskurs i Valdresspringar med Ola Aastad 

Bråten, Karolina Brändström och Tore Bolstad, dels en spelkurs med Kjell Erik Eriksson. 

Under kvällen blir det dans till musik av Stockholms spelmanslag, Kjell Erik och Tore. 

Evenemanget genomförs i samarbete mellan Polskedansarna och Stockholms spelmanslag. 

Kommittén för detta evenemang sammanträder nästa onsdag 9/9. Därefter kommer direktiv 

angående anmälan mm. att skickas ut. 

 

Programönskemål. 

Ny höstsäsong innebär arbete med vårens program. Vi är som vanligt tacksamma för tips och 

önskemål från er medlemmar. Kanske har ni kommit i kontakt med någon ny spännande 

instruktör eller någon spelman/grupp ni gärna vill höra mer av? 

Ge gärna förslag på Polskedansarna.se, fliken "Önskemål om framtida program". Lösenordet 

är bebs. Det går också bra att skicka önskemål till Bosse eller skriv på önskemålslistan på 

torsdagar. Lämna dina synpunkter i tid och uppge namn och epost så vi kan kontakta dig med 

ev. kompletterande frågor. Vi förvarnar om våra styrelsemöten när vi ska jobba med 

kommande program. 

Vi tar tacksamt emot förslag även från icke föreningsmedlemmar.  

 

Medlemmar. 

Vi vill gärna ha fler medlemmar i föreningen. Funderar du på att bli en av oss? Passa då på att 

slå till, du betalar halva årsavgiften 125 kr för höstens verksamhet.  

http://www.polskedansarna.se/
http://www.polskedansarna.se/
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E-post 

Om du fått ny e-postadress eller har annan ändring i medlemslistan, är vi glada om du 

snarast meddelar Bosse på ; Bosse.Rydh@swipnet.se   

 

 

Som vanligt vill vi ha hjälp med att sprida vårt program.  

 

 

 

Väl mött under våra danskvällar 

önskar Styrelsen 
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