
SSF, c/o kassör Sven-Erik Sjöberg, Bingbyv. 11, 794 33 Orsa. Tfn, 070-331 52 30,  

 
Stockholm 2021-10-31,     Till stämmoombud, SSFs styrelse och revisorer   
                     samt inbjudna gäster.  

 
SSFs föreningsstämma fredagen den 3 december 2021. 
 
Hjärtligt välkommen till SSFs stämma 2021. Här kommer stämmoinformation. 
 
Stämman kommer att hållas på Scandic Star Sollentuna, Aniaraplatsen 8, 191 47 Sollentuna,  
tel: 08-517 264 00. Stämman startar med lunch kl.12.00 och föreningsstämman öppnas kl. 13.00. 
Stämmohandlingar med alla upplysningar om tider och övrigt delges via länk till Ledarnas hemsida. 
De som önskar stämmohandlingarna i papper via PostNord meddela det snarast till Sven-Erik Sjöberg, 
helst via mail. 
 
För resan till stämman gäller följande: 
Billigaste färdsätt skall väljas. Resa med bil ersätts med motsvarande 18,50 kr/mil och samåkning bör ni 
själva ombesörja så långt som det är möjligt. Bilparkering finns alldeles utanför hotellet. 
 
För tågresa är det andra klass som gäller. Om övernattning kan undvikas under resan genom att välja flyg 
får ni givetvis flyga. Flygresenärer tar buss 583 från Arlanda till Märsta och därifrån pendeltåg till 
Sollentuna. Scandic Star Hotell ligger nära pendeltågets station. 
 
Ni uppmanas att gå in på flygbolagens hemsida och beställa lågprisbiljetter eller på SJs hemsida och 
beställa biljetter. Den som önskar reseförskott kan e-posta till kassören Sven-Erik Sjöberg och bifoga 
resebeställning så ska han snarast ordna fram ett reseförskott, ange bank, bankkonto, pg- eller bg-konto. 
 
Jag sänder med dokument på hur jag uppfattat er anmälan. Anmäl ev förtydliganden senast 3 
november 2021 via mail. Ange även ev allergier för bokning av speciell kost. Ordinarie ombud 
som är förhindrad att delta, kallar själv sin suppleant och meddelar omedelbart Sven-Erik Sjöberg. 
SSF står för medföljandes, lunch, stämmomiddag, övernattning och frukost, lördag morgon.  
Medtag gärna badkläder. 
För medföljande som vill besöka Stockholms centrum, är restiden från hotellet till T-centralen cirka 20 min 
med pendeltåg och tågen går vanligtvis var 15:e minut. 
 
Har ni några frågor går det bra att kontakta Sven-Erik Sjöberg, SSFs kassör, tel. 070-331 52 30, 
ses025043469@gmail.com  
 
Varmt välkomna, Med vänlig hälsning 
 
SVERIGES SKOGSTJÄNSTEMANNAFÖRENING 
 
 
Björn Karlsson, Ordförande 
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