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Välkommen till höstens program
med Senioruniversitetet
Många av vårens program har varit mycket aktuella. Bara dagar efter programmet om sömn fanns en stor artikel i DN, där vår föreläsare Marianne Ors
berättade om det vi veckan innan fick oss till livs. Och det var bara ett exempel.
Ena dagen SUS, andra dagen i riksmedia någonstans. Jag tolkar det så att vår
Programgrupp lyckats hitta föreläsare, inte bara intressanta för oss här i Sundsvall utan brett över landet.
Också ämnena har haft stor bredd, från fåglar och matematik till fotboll och
Sundsvalls egen långfärdscyklist. Våra föreläsningar och filmvisningar har lockat
en mycket stor publik. Flest deltagare hade Sömnens mysterier samt Fredrika
Ek - ensam på cykel jorden runt. Ett mycket stort och varmt tack till Programgruppen för det arbetet!
När jag tittar framåt - fastän vi knappt hunnit lägga vintern bakom oss när jag
skriver det här - ser jag att Programgruppen återigen satt ihop ett spännande
program! Jag kan redan se att jag kommer att delta i många av de aktiviteter
som finns i programmet.
Om du har en idé om några intressanta ämnen är du välkommen att kontakta
någon av oss i styrelsen. Vi behöver alla hjälpas åt för att kunna fortsätta att
erbjuda ett så varierat program som möjligt.

Varmt välkommen!
Paul Alsén
Ordförande

Medlemskap och bokning av evenemang
Senioruniversitetet SUS är en partipolitiskt, religiöst och
fackligt obunden förening.

via vår hemsida www.sus.org.se. Se även vår systembeskrivning på sidan 4.

För att delta i föreläsningar, kurser, temadagar, resor och
andra evenemang som SUS arrangerar måste du vara
medlem i SUS. Medlemsavgiften är f.n. 170 kr per kalenderår. Om nyanmälan sker efter den 1 november gäller
avgiften även kommande kalenderår.

Du kan välja att betala med kort eller faktura/e-postavi,
som skickas till dig via e-post. Fakturan ska betalas inom
10 dagar.

Alla pensionärer över 55 år är välkomna, liksom även du
som är gift eller sambo med en pensionär.

Kontakta respektive evenemangsansvarig om du måste
avboka din anmälan. Avbokar du din anmälan senare än
en vecka före aktuell aktivitet, debiteras hela avgiften. Om
orsaken till avbokningen är sjukdom debiteras ingen avgift.

Det krävs inga förkunskaper eller inträdeskrav för att få
delta i vår verksamhet. Aktiviteterna äger i huvudsak rum
på dagtid.

Vid fullbokat evenemang, kontakta alltid evenemangsansvarig. Det kan finnas återbud eller möjligheter till dubblering av aktiviteten.

Vill du bli ny medlem i SUS så anmäler du detta själv på
vår hemsida www.sus.org.se, menyval Bli Medlem. Se
även vår systembeskrivning på sidan 4.

Ni som saknar dator och inte har något e-postombud är
välkomna att kontakta respektive evenemangsansvarig,
eller någon annan i styrelsen, för anmälan som ny medlem samt för bokning och information. Kontaktuppgifter
hittar du på sista sidan.

Bokningar till våra evenemang gör du själv på Min Sida
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Kalendarium hösten 2018
Här följer en sammanställning över de aktiviteter som planeras under hösten 2018. Fullständig
information finns under respektive sidhänvisning och på vår hemsida: www.sus.org.se
AUGUSTI
28 Tisdag
		

NOVEMBER
Utflykt
Selångers Pilgrimscenter

Sid 14

SEPTEMBER

8 Torsdag
		
		

Föreläsning
Tullens jakt på narkotika och
dopningspreparat

Sid 7

Föreläsning
Skogen i fokus

Sid 8

3 Måndag
		

Dagsutflykt
Repslageri, yxmuseum, syltfabrik

Sid 14

13 Tisdag
		

Musikkafé
Musica Barocca

Sid 11

15 Torsdag
		

Föreläsning
Framtidens sjukvård

Sid 8

7 Fredag
		

Studiebesök 1
Visning av Grönborg

Sid 19

Föreläsning
Antroprocen

Sid 9

10 Måndag
		

20 Tisdag
		

12 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Släpp fångarne loss – det är vår!

Sid 17

21 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Jag är Ingrid

13 Torsdag
		

Föreläsning
Sid 5
Arkitektonisk resa genom tid och rum

22 Torsdag
		

Föreläsning
Eldrimner - Mathantverk

Fredagskafé
Sundsvalls tidningars historia

Sid 12

Föreläsning
Att lösa tvister genom medling

Sid 10

14 Fredag
		

27 Tisdag
		

Studiebesök 2
Visning av Grönborg

Sid 19

29 Torsdag
		

Föreläsning
Samernas historia i Medelpad

Sid 10

17 Måndag
		
20 Torsdag
		

Musikalisk Föreläsning
Linde & Chrisse

Sid 5

25 Tisdag
		

Föreläsning
Nationalismens framfart

Sid 6

26 Onsdag
		

Film på Filmstaden
Suffragette

Sid 19
Sid 9

DECEMBER
6 Torsdag
		
		

Föreläsning
Hasse & Tage, två humoristiska
humanister i vår tid

Sid 11

Sid 18

OKTOBER
5 Fredag
		

Fredagskafé
Sid 12
Världsledande på vardagsprodukter

10 Onsdag
		

Jubileumsföreställning
Jacke Sjödin m.fl. på Tonhallen

11 Torsdag
		

Föreläsning
Sid 6
Kaffet – en apoteksvara på 1600-talet

16 Tisdag
		

Seminarium
Ta makten över framtiden

Sid 15

19 Fredag
		

Fredagskafé
Östrand i världsklass

Sid 13

23 Tisdag
		

Föreläsning
Demokratins utveckling

26 Fredag
		

Fredagskafé
Svartviks historia

Sid 16

Sid 7

25 år

Sid 13
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Vårt medlemssystem i korthet
Medlemssystemet består av vårt medlemsregister där du som
medlem själv kan uppdatera dina personuppgifter, samt ett
evenemangsregister där du bokar in dig på våra evenemang
via Min Sida.
Bli ny medlem
Vill du bli ny medlem i SUS så anmäler du detta själv
på följande sätt:
1. Surfa in på vår hemsida www.sus.org.se
2. Tryck på menyvalet BLI MEDLEM.
3. Fyll i efterfrågade personuppgifter, välj betalningssätt
och godkänn din medlemsanmälan.
4. Betala medlemsavgiften antingen med kort eller enligt
faktura som vi skickar till din e-postadress.
5. Om nyanmälan sker efter den 1 november gäller
medlemsavgiften även kommande kalenderår.
Min Sida
För att komma igång måste alla medlemmar som har en
e-postadress hämta ett säkert lösenord genom att följa några
enkla steg.
OBS! Om du delar e-postadress med annan medlem kontakta
i stället medlemsansvarig för att få separata lösenord.
1. Surfa in på vår hemsida www.sus.org.se.
2. Tryck på menyvalet MIN SIDA, tryck därefter på
knappen Inget lösenord?.

3. På nästa sida anger du din e-postadress och trycker på
knappen Skicka Uppgifter. Då får du ett lösenord skickat
till din e-postadress.
4. Tryck på menyvalet MIN SIDA igen, fyll denna gång i
användarnamn (e-postadress) och ditt nya lösenord, och
tryck på Logga in. Då kommer du till följande flikar:
Uppgifter

Evenemang

Inloggningsuppgifter

Erbjudanden

Ekonomi

5. Uppgifter: Här ser du dina personuppgifter som du själv
kan ändra vid behov
6. Evenemang: Här ser du detaljinformation om alla aktuella
evenemang. Du bokar själv in dig på önskat evenemang
och väljer betalningsmetod.
7. Inloggningsuppgifter: Här kan du ändra till ett nytt
personligt lösenord.
8. Erbjudanden: Här kan speciella erbjudanden dyka upp.
9. Ekonomi: Här ser du uppgift på dina betalda samt obetalda
fakturor. Du kan enkelt ladda ner kopior av fakturorna genom att trycka på Hämta PDF. Här kan du också betala fakturor med kort.
Om du får problem med vårt system vid inloggning eller bokning eller om du har andra frågor om systemet, kontakta vår
medlemsansvarige via mail: info@sus.org.se

Bokning och betalning
För alla föreläsningar som äger rum i Pingstkyrkan är avgiften 50 kr och ingen bokning eller betalning i förväg är
nödvändig, men önskvärd för att minimera kontanthanteringen.
För fredagskaféer och alla övriga evenemang gäller obligatorisk bokning och betalning i förväg, via Min Sida,
eftersom lokalerna har begränsat antal platser. För ytterligare information, se vår systembeskrivning på sidan 4
samt medlemsinfo på sidan 2.
Medlemmar som saknar dator och inte har något e-postombud är välkomna att kontakta respektive
evenemangsansvarig för bokning och information

Våra lokaler
Vi disponerar följande lokaler, som alla ligger centralt i Sundsvall.
Lokal
Pingstkyrkan
Café Piccolo
Kyrkans Hus
Kulturmagasinet
SUS kontor
Filmstaden
Quality Hotel
Rest. E-Street
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Adress
Rådhusgatan 37
Rådhusgatan 37
Floragatan 4
Packhusgatan 4
Thulegatan 24
Esplanaden 29
Esplanaden 29
Esplanaden 14

Antal platser
obegränsat
75
30-100
70
10-30
varierat
varierat
70-100

Föreläsningar
13 september (torsdag)
En arkitektonisk resa genom tid och rum
Föreläsningen tar oss med på en hundraårig resa genom vardagsarkitekturens stilmässiga växlingar. Arkitektur och byggnadsdetaljer är utformade i sin tidsanda, det gäller
allt från fasadernas komposition till portars och fönsters utformning samt lägenheternas
inredning. Föreläsarna förmedlar hur roligt och lätt det är att lära sig att läsa arkitekturens
språk. Ta en promenad i staden och se Sundsvalls byggnader med nya ögon efter föreläsningen!
Cecilia Björk och Laila Reppen är båda arkitekter och har jobbat tillsammans i många
år. De har skrivit flera uppskattade och prisbelönta böcker om arkitektur och stadsplanering. Den senaste boken ”Tidstypiskt, arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980”
ligger till grund för föreläsningen. Cecilia och Laila träffades på arkitektutbildningen på
1970-talet, arbetade i många år på Stockholms stadsbyggnadskontor och startade därefter egna verksamheter som de arbetat i sedan dess. Laila föreläser ofta för studenter i
olika utbildningar som har med byggande att göra. Cecilia bor numera i Katrineholm och
Laila i Stockholm.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Cecilia Björk (tv) och
Laila Reppen

Torsdag 13 september kl. 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Cecilia Björk och Laila Reppen
Bosse Noborn 070–398 75 00
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 12 september

20 september (torsdag)
Nio sundsvallskvinnor
Hjördis Schymberg och Kai Gullmar känner väl alla till.
Hjördis Schymberg - operasopranen och hovsångerskan som växte upp under små omständigheter men som ändå svarade för en strålande karriär och blev ett stort namn på
alla operascener.
Kai Gullmar - den fräcka revyartisten och schlagerikonen som skrev över 500 melodier,
melodier som blev kända i varje hem och som också framfördes av Sveriges kulturelit.
Men i Sundsvalls historia fanns det även andra kvinnor som utmärkte sig på ett eller annat
sätt. Kvinnor som i det mansdominerade samhället kämpade för kvinnors rättvisa, rättigheter och drömmar.
I en föreställning i två akter presenteras Hjördis Schymberg och Kai Gullmar samt de andra sju sundsvallskvinnorna med humor och drama av Linde & Chrisse (Linde Jonsson
och Christine Persson) samt deras mamma Heidi Jonsson.
Musik- och teatergruppen Linde & Chrisse har under fyra år skrivit, regisserat och framfört
musikteater om betydelsefulla men även bortglömda sundsvallskvinnor.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 20 september kl. 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Linde & Chrisse samt Heidi Jonsson
Björn Barkå, 070-319 23 05
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 19 september
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Föreläsningar
25 september (tisdag)
Nationalismens framfart sätter demokratin på prov
Donald Trump är inne på sitt andra år som president i USA och med honom vid rodret i
USA håller en ny världsordning på att ta form. Nationalistiska, främlingsfientliga och högerpopulistiska partier växer runtom i Europa. De hämtar till stor del sin inspiration från
den amerikanska konservativa s.k. alt-right-rörelsen, är stärkta av Trumps framgångar
och skapar ett globalt nätverk av högerextremister. Samtidigt befinner sig västvärldens
politiska system i en skarp förändringsprocess. Är demokratibegreppet så som vi formulerat det från 1945 och framåt hotat? Kommer EU att kunna hålla ihop? Vladislav Savic
tecknar en problematisk bild av vad som händer i en lång rad länder i Europa, där liberala
värderingar som yttrandefrihet, individens rättigheter och rättssäkerhet både ifrågasätts
och monteras ned.
Vladislav Savic är mångårig utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio och dess Ekoredaktion. Han har särskilt ägnat sig åt att bevaka och rapportera från Östeuropa och Ryssland.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 25 september kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Vladislav Savic
Kjell Carnbro, 070-665 69 49
50 kr
Ej Obligatorisk men önskvärd på Min sida senast 24 september

11 oktober (torsdag)
Kaffet - en apoteksvara i 1600-talets Sverige
Kaffeboken tar oss med i en visuell upplevelse där kaffets hela framställningsprocess,
historia, kultur och smakvärld beskrivs på djupet, både av författaren och av experter från
hela världen. Den beskriver kaffets 800 aromer och smaker, rostningen, malningen och
mycket mer. En resa från böna till kopp. Från frö till skörd. Från 1600-talets apoteksvara till
dagens fikakopp.
Donald Boström är författare, redaktör och fotojournalist med världen som arbetsfält. Han
har tidigare gett ut flera prisbelönta kokböcker, bland annat om libanesisk matkultur. Han
är känd för många genom sina skildringar av Eritrea och av Mellanösternkonflikten. År
2007 mottog han Nordiska Museets Gullerpris för detta arbete. Donald Boström har också
deltagit i arbetet med att starta folkhögskolor i Kurdistan, gjort dokumentärfilmprojekt om
flyktingar i Västafrika och är ständigt på resande fot med nya projekt i humanitär anda.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Torsdag 11 oktober kl. 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Donald Boström
Katrin Pähn, 070-673 78 79
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 10 oktober

Föreläsningar
23 oktober (tisdag)
Svensk demokrati föddes i skuggan av europeisk oro
Den svenska demokratin firar i år hundraårsminnet av sitt fulla genombrott. Det var i december 1918 som riksdagen beslöt att allmän och lika rösträtt för kvinnor och män skulle
genomföras. Sverige var sist ut i Norden med den fulla demokratin och det skedde under starka spänningar inom och utanför landet. Lenins bolsjeviker hade tagit makten i
Ryssland och i Tyskland hade kejsardömet precis fallit vid första världskrigets slut. I Sverige ledde livsmedelsbrist till demonstrationer och kravaller på flera håll. Även om Sverige
knappast stod inför en revolution var oron över utvecklingen stor. Vänster stod mot höger
och på båda sidor fanns extrema grupper. Såväl näringslivet som kungamakten fick viktiga
roller i det maktspel som präglade demokratins genombrottsår.
Professor Torbjörn Nilsson arbetar vid Södertörns högskola. Han deltar i Demokrati 100,
ett jubileumsprojekt med bas i Kungl. Biblioteket om demokratins genombrott i Sverige
1918 -1921. Projektet ska förmedla kunskap om demokratins utveckling också efter 1921.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 23 oktober kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Torbjörn Nilsson
Kjell Carnbro, 070-665 69 49
50 kr
Ej Obligatorisk men önskvärd på Min sida senast 22 oktober

8 november (torsdag)
Tullens jakt på bl.a. narkotika och dopningspreparat
Tullverket i Norrland bevakar ett stort geografiskt område och har ett omfattande verksamhetsområde. De allra flesta har någon gång sett tulltjänstemän i samband med hemkomsten från en utlandsresa och vissa har kanske till och med fått frågan – Har du tullpliktiga
varor att deklarera?
Tullens arbete inom brottsbekämpning har väsentligt förändrats de senaste 30 åren. Tidigare var det ofta fysiska kontroller ombord på fartyg efter Norrlandskusten, visitationer
av utländska lastbilar samt kontroller av containers. I dag arbetar tullen i Norrland främst
tullkriminalbaserat i större smugglingsärenden/projekt där ofta tvångsmedel ingår och
flertalet av personalen är beväpnad.
En alltmer omfattande illegal handel sker numera på nätet. Där beställs stora mängder
narkotikapreparat, narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel som sedan levereras per post.
Sune Nordström kommer att informera om de vanligaste narkotikapreparaten på den
illegala marknaden och även visa olika exempel på smugglingsmetoder som avslöjats.
Sune har sedan 24 år ett uppdrag som dopningsfunktionär för Riksidrottsförbundet /
Svensk Antidopning och har deltagit i många dopningstester inom all slags idrott. 2008
fick han dessutom som ende svenske dopningsfunktionären delta under de olympiska
sommarspelen i Peking.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 8 november kl. 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Sune Nordström, f.d. tullinspektör på Tullverket
Björn Barkå, 070-319 23 05
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 7 november
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Föreläsningar
13 november (tisdag)
Skogen i fokus
Behov av skog och nyttjande av skogen och dess resurser är inget nytt för oss människor,
men sällan har intresset varit så stort som nu. Från många håll ses skogen som en viktig
framtidsresurs, t.ex. ökar skogsindustrierna produktionskapaciteten. Klimatförändringarna
är påtagliga i vårt verksamhetsområde, och bioekonomi en tydlig och långsiktig målsättning. Så vad gör Skogsstyrelsen? Vad ska vi ha skogen till? Hur kan vi sköta och bruka
skogen framåt? Hot och möjligheter?
Anna Marntell är jägmästare och skogsägare. Hon arbetar på Skogsstyrelsen sedan början av 1990-talet och har sedan 2002 kontoret i Sundsvall. Efter en lång period som chef
på olika nivåer arbetar Anna nu främst med tillsyn av virkesmätningslagen, skogsskador,
kulturmiljöhänsyn, rådgivning och information.
Tid och plats:
Tisdag 13 november kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Medverkande:
Anna Marntell
Ansvarig hos SUS: Ann Ahlenius, 070–067 88 43,
Britt-Marie Andersson 072-309 77 50
Avgift:
50 kr
Bokning:
Ej obligatorisk men önskvärd på Min sida senast 12 november

15 november (torsdag)
Framtidens sjukvård – är det robotar och
ingrepp i arvsmassan? Hänger etiken med?
Robotarna är på inmarsch i vården. Länge har det funnits robotar som opererar. Nu kommer också robotar som assisterar vid rehabilitering, hjälper funktionshindrade till toaletten,
övervakar sköra personer eller håller ensamma människor sällskap. Robotarna börjar bli
allt smartare, de använder sig av artificiell intelligens. För många ter sig detta attraktivt, för
andra skrämmande.
Parallellt ser vi hur den genteknologiska revolutionen snart når sjukvården. Vilka blir konsekvenserna av att vi kan kartlägga hela genuppsättningen? Vad kan vi tillåta när det
gäller att klippa och klistra i generna? Ska vi odla ”mänskliga” njurar och andra organ hos
grisar för att råda bot på organbristen för transplantation? Detta är bara några av de frågor
som nya gentekniken ställer oss inför.
De nya teknikerna väcker en rad etiska frågor. Det handlar om värden som integritet, behovet av mänsklig närhet, nytta och risker, självbestämmande, och hur vårdens resurser
prioriteras på ett rättvist sätt.
Kjell Asplund vikarierade i unga år ofta som provinsialläkare i Kvissleby, och var därefter
verksam i Umeå som professor och överläkare i medicin. Han var sedan fram till pensionen generaldirektör för Socialstyrelsen. Nu är han bland annat ordförande för Statens
medicinsk-etiska råd.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Torsdag 15 november kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Kjell Asplund
Ingegerd Åhsgren, 070-391 77 95
50 kr
Ej Obligatorisk men önskvärd på Min sida senast 14 november

Föreläsningar
20 november (tisdag)
Antropocen – en essä om människans tidsålder
Naturen har upphört att existera. Det finns bara miljö, eftersom absolut allt på jorden är
genomsyrat av mänsklig aktivitet och teknologi. Efter 12 000 år under Holocen är det dags
för Antropocen, människans tidsålder. En stor händelse i planetens historia. Vilka är människans avtryck? Ska vi glädjas åt eller förskräckas av att människan nu bevisligen satt
sina outplånliga spår på planeten? Boken Antropocen är skriven ur ett holistiskt perspektiv
som fått oss att träda ut ur vår artegoism och se vår omgivning i ett nytt ljus.
Sverker Sörlin är född i Åsele i Lappland. Blev professor i idéhistoria vid Umeå universitet
1993 och är sedan 2007 professor vid KTH i Stockholm, vid Avdelningen för historiska
studier av teknik, vetenskap och miljö. Han har genom åren haft många uppdrag inom
olika verksamheter, i och utanför Sverige. Han har skrivit flera verk inom vetenskaps-,
miljö- och skogshistoria, humanekologi, europeisk historia, forskningspolitik, innovationsstudier samt den högre utbildningens historia och politik. Hans författarskap omfattar även
essäistik, populärvetenskap, samhällsdebatt samt kulturkritik.
Sörlin beskrivs som en ledande röst inom miljöns humaniora.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 20 november kl 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Sverker Sörlin
Katrin Pähn, 070-673 78 79
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 19 november

22 november (torsdag)
Eldrimner – det nya svenska mathantverket
Under senare år har det vuxit fram en lång rad småskaliga livsmedelsföretag runtom i
Sverige. Det är ett mathantverk som bygger på lokala traditioner och en stark känsla för
kvalitet. Arbetet leds från Östersund. Allt startade med ett litet lokalt projekt i Jämtland i
mitten av 90-talet. Idag har det utvecklats till Eldrimner - ett nationellt resurscentrum för
mathantverk som arbetar rikstäckande med att hjälpa företagare genom kurser, rådgivning, studieresor och utvecklingsarbete. Resultatet har blivit stolta företagare som skapar
nya innovativa matprodukter.
Bodil Cornell är agronom och verksamhetsledare för Eldrimner. Här berättar hon om sin
envetna kamp för att stärka och synliggöra det svenska mathantverket, vilket förutom kulinariska höjdpunkter bidrar till att värna en hållbar och levande landsbygd.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 22 november kl. 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Bodil Cornell
Kjell Carnbro, 070-665 69 49
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 21 november
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Föreläsningar
27 november (tisdag)
Att lösa tvister genom medling
Tvistlösning genom medling - Hur används medling inom rättsväsendet och i samhället?
Är vi bra på medling i Sverige internationellt sett? Hur går det till i ett tvistemål: När gör
domstolen egna förlikningsförsök och i vilka fall tillsätts en särskild utomstående medlare?
Hur skiljer sig medling från rättegång? Hur arbetar en medlare? Metoder och strategier,
förlikningsargument, knep, skenbara och verkliga svårigheter. Exempel på medlingslösningar.
Carl Rydeman har arbetat som domare, hyresråd och särskild medlare under lång tid i
olika typer av rättsliga tvister. Han har även fast uppdrag som medlare på Medlingsinstitutet (i arbetstvister) och hos Forest Stewardship Council, FSC, (i tvister mellan skogsbolag
och samebyar) samt är aktiv i olika organisationer för medling i Sverige.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Tisdag 27 november kl. 14:00 – 16:00 på Kulturmagasinet
Carl Rydeman
Ingegerd Åhsgren, 070-391 77 95
100 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 26 november

29 november (torsdag)
Samernas historia kring Medelpads kuster
– lägerplatser, näringar, vinterbete, språk och framtid
Visste du att hundratals grupper av samer har vandrat och skidat runt här under
1600-1700-talen, kanske även tidigare utmed våra kuster?
Samernas näringar var mångskiftande. Sedermera blev vissa samer intvingade i ett så
kallat sockenlappssystem. Sjösamer samlades i Njurunda, Tynderö och på Alnö. Ångermanna skogssamer kunde slå sig ned i trakten och på vintrarna kom fjällsamerna. Vi ser
på hur de levde, var de samlades och hur de försvann när staten bestämde sig för att
hindra deras renflyttningar.
Peter Ericson är en sakkunnig historiker som bland annat faktagranskat SVT-UR:s serie
”Samernas Tid”. Han är född på Alnön och uppvuxen i Selånger. Han har arbetat med
samtliga länsmuseer från Mälaren och norrut.
Under senare år har hans arbete bl.a. rört svensk-norska renbeteskonventionen.
Han driver även en blogg Southsaamihistory och en tidning Saepmie Times.
Tid och plats:
Torsdag 29 november kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Medverkande:
Peter Ericson
Ansvarig hos SUS: Ann Ahlenius, 073-067 88 43,
Britt-Marie Andersson, 070-309 77 50
Avgift:
50 kr
Bokning:
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 28 november
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Föreläsningar
6 december (torsdag)
Hasse och Tage – två humoristiska humanister i vår tid
Hans Alfredson och Tage Danielsson är en del av vår gemensamma, svenska nöjeshistoria. Deras nästan 30-åriga samarbete resulterade i en skatt av sketcher, som har fått
oss att skratta men också att tänka till över livets absurditeter. Genom sina revyer och
filmer speglade och kommenterade de tidens stora samhällsförändringar på ett finurligt
och skarpt satiriskt sätt, spexartat och ibland lite tramsigt, men alltid med en glimt i ögat
och en humanistisk blick.
Johanna Broman Åkesson är fil dr i musikvetenskap och en entusiastisk folkbildare inom
kulturhistoria. Humor och glädje är något hon tar på allvar. Hon har specialiserat sig på
den svenska estradvisan och annan nöjeshistoria.
Johanna Broman Åkesson har tidigare gjort ett besök hos SUS med ett uppskattat program om Povel Ramel, för cirka två år sedan.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Torsdag 6 december kl 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Johanna Broman Åkesson
Katrin Pähn, 070-673 78 79
50 kr
Ej Obligatorisk men önskvärd på Min sida senast 5 december

Fredagskaféer
7 september (fredag)
Musica Barocca
”Varmt välkommen till ett program med Musik som inte behöver bäst-före-datum, Musik
som önskar utrusta sina lyssnare med gott mod och vingar. Ett måste för hälsan, ett näste
för själen!”. Så inledde den välkände radioprofilen, barocknörden och norrlandsälskaren
Vassilis Bolonassos sitt program ”Alltid på en söndag”. Idag blir det föredrag och musiklyssning med Vassilis, som presenterar kända och okända barockmästare.
Vassilis Bolonassos är född och uppvuxen i Grekland. 1968 flyttade han till Sverige och
bosatte sig en kortare tid i Tärnaby, men sedan blev det Umeå. I Grekland hade Vassilis
studerat juridik men valde i Sverige att läsa teatervetenskap, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, nordiska språk, filmvetenskap samt bibliotekskunskap.
Efter att ha arbetat som kultursekreterare i Köping och bibliotekarie i Stockholm, anställdes han 1979 vid Sveriges Radio. 1987 knöts han till P2 Musikradion och började producera och presentera musikprogram såsom ”Opp Amaryllis”, ”Entré”, tonsättarporträtt och
”Notturno”. Mest känd är Vassilis för det oerhört uppskattade programmet ”Alltid på en
söndag” med äldre, ”tidig” musik. Detta program producerade och presenterade Vassilis
under åren 1999 - 2012.
Tid och plats:
Medverkande:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 7 september kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Vassilis Bolonassos
Bosse Noborn, 070–398 75 00
50 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 6 september
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Fredagskaféer
14 september (fredag)
Från Alfwar och Skämt till Njus.me
– papperstidning, hur länge?
Sundsvall har en spännande tidningshistoria, med fem dagstidningar vid
förra sekelskiftet, till endast en i dag. Svenåke Boström berättar om varför
tidningarna startades i mitten och i slutet av 1800-talet och hur nätet nu mer
och mer tar över för nyhetsförmedlingen. Han har själv varit med och styrt
utvecklingen under de mest dramatiska åren i tidningsbranschen.
Några rubriker:
• Från bly till iPad
• Sundsvalls Tidning tar täten
• Papperstidning, hur länge?
• Morgondagens nyhetstjänst
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 14 september kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Svenåke Boström
Gunnar Keventer, 070-551 20 28
50 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 13 september

5 oktober (fredag)
AkzoNobel – världsledande på vardagsprodukter
Jozo salt, Nordsjö färg och Cuprinol är varumärken som de flesta känner till. De är exempel på produkter som kemiföretaget AkzoNobel tillverkar. AkzoNobel är det svensknederländska företaget som är en ledande färgtillverkare i världen och en stor producent
av specialkemikalier och limsystem. Företaget är en stor koncern som verkar i 80 länder
och har 46 000 anställda varav cirka 2 700 i Sverige. I Stockvik har AkzoNobel omkring
450 anställda och är därmed en av Sundsvallsregionens största arbetsplatser.
En av AkzoNobels viktigaste produkter i Stockvik är Expancel, som är en liten plastkula i
storleken 10 - 50 mikrometer. Inne i plastkulan ligger en droppe av drivgas med ett tryck
som vid en viss temperatur ökar storleken upp till 50 gånger i volym.
På den ”Övre fabriken” i Stockvik, Surface Chemistry, tillverkas ytaktiva kemikalier med
många användningsområden. Här framställs kemikalier till rengöringsmedel samt till asfalt- och gruvindustrin.
Platschef Björn Vedin kommer att informera om AkzoNobel och framför allt verksamheterna i Stockvik. Björn kommer också att beröra den nyligen genomförda uppdelningen
av AkzoNobel i en kemidel och en färgdel samt hur denna uppdelning kan komma att
påverka verksamheten i Stockvik.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:
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Fredag 5 okt kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Björn Vedin
Bosse Noborn, 070-398 75 00
50 kr
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 4 oktober

Fredagskaféer
19 oktober (fredag)
Östrand i världsklass
– SCA:s jätteprojekt i Sundsvallsregionen
SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik. Den nya fabriken, som beräknas
att startas under 2018, blir en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och
konkurrenskraft.
Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största
i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton
till 900 000 ton (utbyggbart till 1 miljon ton) och får den största produktionslinjen för blekt
barrsulfatmassa i världen.
Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios
får Timrå och Norrland en massafabrik som i decennier framåt kommer att skapa tillväxt,
sysselsättning och välfärd i Norrland.
Ingela Ekebro, projektdirektör. Ingela var tidigare fabrikschef på Östrands massafabrik.
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 19 oktober kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Ingela Ekebro, projektdirektör
Britt-Marie Beijron, 070-661 16 56
50 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 18 oktober

26 oktober (fredag)
Svartviks historia berättas av Vibeke Olsson Falk
Ingen beskriver sågverksepoken i Sundsvall på samma fängslande sätt som författarinnan Vibeke Olsson Falk gör i sin bokserie om ”Bricken”. Händelserna i dessa böcker
är förlagd till Svartvik och mycket lokal efterforskning görs/har gjorts av Vibeke i samband
med skrivarbetet. För dessa böcker har hon fått flera priser och utmärkelser, vilket visar
på dess litterära kvalitet.
Vibeke Olsson Falk är mycket historiskt intresserad och kunnig. I detta fredagskafé får vi
Svartviks historia berättad för oss. Missa inte detta tillfälle!
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Fredag 26 oktober kl. 10:00 – 11:30 på Café Piccolo
Vibeke Olsson Falk
Lena Trulsson, 070-251 79 15
50 kr
Obligatorisk bokning på Min sida senast 25 oktober
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Övriga evenemang
28 augusti (tisdag) Dagsutflykt
Välkommen till Selångers pilgrimscenter
S:t Olavsleden är Europas nordligaste pilgrimsled. Nu får leden en ordentlig
startpunkt med ett nytt pilgrimscenter i Selånger. Det är prästgårdens drygt
100 år gamla lada för kor och hästar som byggs om och den första etappen
blev klar i juni. När pilgrimscentret blir helt klart 2021 kommer det att få en
yta på 1 200 kvadratmeter.
I pilgrimscentret kommer de som vandrar längs S:t Olavsleden mot Trondheim få svar på
alla frågor om resan, boende och allt man kan uppleva på vägen. Leden är c:a 58 mil lång
och sträcker sig från kust till kust genom två länder och 11 kommuner.
Selånger var den äldsta medeltida hamnen. Det var dit vikingen Olav Haraldsson seglade
in för snart 1 000 år sedan för att påbörja vandringen till Trondheim i syfte att återta makten
efter två år i landsflykt i Ryssland.
Guide: Diakon Helen Westerlind, som är ansvarig för pilgrimsprojektet.
Tid och Plats:

Måndag 28 augusti kl. 13:30 – ca: 15:30 vid Selångers kyrkoruin
OBS, ingen gemensam transport!
Föreläsare:
Helen Westerlind
Ansvarig hos SUS: Björn Barkå, 070-319 23 05
Avgift:
50 kronor inklusive fika
Bokning:
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 27 augusti

3 september (måndag) Dagsutflykt med studiebesök
Repslageri, yxsmide och syltfabrik
Denna dag reser vi med X-tåget till Gnarp. Därifrån åker vi med buss till olika besöksmål
i trakten.
När människan började tillverka linor och rep är inte känt, eftersom linor alltid har behövts
till jakt och fiske eller till båtars handhavande. I Mellanfjärden finns ett bevarat repslageri
som varit i bruk långt in på 1950-talet. Det ska vi besöka och få demonstrerat hur manuell
repslagning gick till.
Vi lunchar på Berggårdens gästgiveri i Gnarp och fortsätter därefter till Gränsfors Bruk,
där man smider yxor på ett manuellt och traditionellt sätt vilket ger den rätta kvalitén för en
yrkesyxa. Tillverkning, yxshop och museum.
Vi avslutar dagen på Hälsingesylt i Grängsjö och får se hur sylt framställs i större skala.
Tillfälle till avsmakning och inköp.
Tid och plats:

Måndag 3 september 08:29 från Sundsvall V,
08:31 från Sundsvall C.
Hemkomst:
Till Sundsvall C 16:19 och Sundsvall V 16:25
Ansvarig hos SUS: Anders Forsslund, 070-602 41 82
Avgift:
350 kr, inkluderar lunch, tåg- och bussresor
Bokning:
Obligatorisk bokning på min sida senast 28 augusti
Observera: Tågbiljetterna delas ut på tåget!
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Övriga evenemang
16 oktober (tisdag) Seminarium
Ta makten över framtiden
Trots allt, det finns en del frågor som man alltid går och funderar över och som faktiskt
skaver en del. Frågor som man inte riktigt vet hur man ska lösa. Men inte nog med det, de
flesta av oss tror att man måste vara expert för att lösningarna ska bli riktigt bra.

Foto: Ateljé Eggeborn

Ofta rör det sig om hur vi får ekonomin att fungera och hur mycket vi måste tänka på juridiska frågor. Men det är inte så svårt som de flesta av oss tror. Dagens eftermiddag kommer att ge oss svar på de vanligaste problemen av två inspirerande föreläsare som står på
seniorernas sida och som kan berätta så att vi vanliga ”dödliga” begriper.
Ekonomi för den som vill leva gott
Vad är klokt att göra för att kunna njuta av livet utan att hela tiden oroa sig för ekonomin?
Hur sätter vi guldkant på vardagen genom god mat, bra boende, rika möjligheter till kul
grejer och samtidigt ha en buffert för det oförutsedda?
Ylva Yngveson, civilekonom och Tidningen Seniorens expert på ekonomiska frågor. Hon
har lång erfarenhet av pensioner, skatter, spara och låna samt vardagsekonomi med ekonomisk rådgivning för alla åldrar. Ylva pratar om frågor som rör ekonomisk trygghet och
vårt välbefinnande idag och imorgon på ett begripligt sätt.
Juridik för den som vill sova gott
Familjejuridik låter komplicerat och rör många frågor. Den stora frågan är ofta, vad bör vi
göra och vad ska vi inte göra för att sova gott om natten? Vad krävs för att vara förberedda
när något händer? Vad är viktigt och vad är ”finlir”?
Göran Skoglund, Ringa Juridik Sundsvall. Han har lång erfarenhet från sitt arbete med
familjejuridik och juridiska frågor för oss seniorer t.ex. arvsskiften, testamenten, äktenskapsförord och gåvobrev. Bäst av allt är att verksamheten finns i Sundsvall.
Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Senioruniversitetet SUS, SPF Freja,
och nätverket Zenit.
Tid och Plats:
Program:

Tisdag 16 oktober kl. 13:30 – 16:00 på Quality Hotel
Moderator: Birgitta Rosén
13:30 – Kaffe
14:00 – Ylva Yngveson: Ekonomi för den som vill leva gott
15:00 – Göran Skoglund: Juridik för den som vill sova gott
Avgift:
50 kr för medlemmar i SUS, SPF Freja
och Zenit vid förskottsbetalning.
100 kr för övriga samt kontantbetalare.
Ansvariga hos SUS: Ann Ahlenius, 073-067 88 43, Gunnar Keventer, 070-551 20 28
Bokning:
Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 15 oktober
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Övriga evenemang
10 oktober (onsdag) Jubileumsföreställning

SUS firar 25-årsjubileum
Jacke Sjödin med trubadurduo och
Mässingssextett på Tonhallen
Jacke Sjödin är underhållaren som upphöjt rimmandet till en alldeles egen konstform. Han skriver dagsaktuella sånger i parti
och minut. Det blev 147 stycken i showen ”Fyra lyckliga män”
innan den sagan tog slut då Lasse Eriksson avled på scenen
2011. Jacke gjorde innan dess en mängd shower med sin
pappa Nicke Sjödin. Numera showar han ideligen i olika
konstellationer, senast i sin egen ”Höjdarlunch” tillsammans med bl.a. Helen Sjöholm.
Jacke är också kåsör och upplever därför kåsörens
lycka över att bli glad av att bli förbannad på vardagens förtretligheter. Jacke kommer från Sollefteå.
Men han har, som han säger, bott i Uppsala tillfälligt i 27 år. Han har fem barn, en fru, en hund, tre
katter samt en död framtand.
Klas Norberg från Nora i Ångermanland är
en mångfacetterad artist som kan bjuda på allt
från opera, visor och rock. Han är bl.a. sångare i
50-talsbandet The Scramblers, sjunger i folk- och
visgruppen Noratrion, spelar i coverbandet Bandet
och bildar med Per-Åke Stockberg trubadurduon
Klas & Per-Åke.
Just denna duo kommer att underhålla oss litet då
och då under Jacke Sjödins föreställning. Dessutom får vi lyssna till Sundsvalls Mässingssextett.
Tid och plats:
Program:

25 år

Onsdag 10 oktober kl. 11:30 – 16:00 på Tonhallen
11:30 – 12:00 Registrering
12:00 – 13:15 Mingel samt lättare lunch
13:30 – 14:30 Jacke Sjödin och Trubadurduon
14:30 – 15:00 Kaffepaus
15:00 – 16:00 Jacke Sjödin och Trubadurduon
Dessutom underhåller Sundsvalls Mässingssextett
Ansvarig hos SUS: Björn Barkå, 070-319 23 05
Avgift:
200 kr inkl. lättare lunch med måltidsdryck samt kaffe med kaka
Bokning:
Obligatorisk bokning på Min sida senast 20 september
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Övriga evenemang
Under hösten 2018 visar vi följande filmer på Filmstaden:
Släpp fångarene loss – det är vår! spelfilm från 1975 av Tage Danielsson.
Suffragette, spelfilm från 2015 av Sarah Gavron.
Jag är Ingrid, dokumentärfilm om Ingrid Bergman från 2015 av Stig Björkman.

12 september (onsdag) Film på Filmstaden
Släpp fångarne loss – det är vår!
Spelfilm från 1975 (102 min)
Regissör: Tage Danielsson
Skådespelare: Hans Alfredson, Tage Danielsson, Lena Nyman, Gösta Ekman, Margareta
Krook, Ernst-Hugo Järegård m.fl.
Stefan Hencz (född 1942) medverkar vid filmvisningen och kan ge oss unika inblickar
från filminspelningen i Tomelilla och Stockholmstrakten för mer än fyrtio år sedan. Missa
inte det!
Stefan Hencz har jobbat i filmbranschen i femtio år – som producent, fotograf, rådgivare,
elektriker, ljudtekniker, skådis - ja, det mesta! Han är fortfarande aktiv och bland senare års
filmer som han arbetat med kan nämnas ”Miraklet i Viskan” (2015) och ”Flocken” (2015).
Han gjorde ett mycket omfattande jobb med Jan Troells film: ”Ingenjör Andreés luftfärd”
(1982). Han har även haft många projekt utomlands.
”Släpp fångarne loss – det är vår!” har underrubriken: ”En fängelsefars för hela familjen”.
Vem upprätthåller Tage Danielssons humanistiska människosyn i dagens fångvårdsdebatt?
Filmen blev mycket uppskattad 1975. Den fick en stor publik, en Guldbagge och utsågs av
Sveriges filmkritiker till Årets Film.
”Tage Danielssons bästa film hittills…det är ju inte bara vänligheten som är sällsynt
i filmlandet utan också den komiska fantasin”
(Lasse Bergström, Expressen)
Folkhemmets filmhistoria. Vår filmhistoria!
Tid och plats:
Föreläsare:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 12 september kl. 14:30 – 17:00 på Filmstaden
Stefan Hencz
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kr
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 11 september
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Övriga evenemang
26 september (onsdag) Film på Filmstaden
Suffragette
Spelfilm från 2015 (106 min)
Regissör: Sarah Gavron
Skådespelare: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep (biroll som kvinnoledaren Emmeline Pankhurst).
Suffragette är en dramatisk, brittisk berättelse om kampen för kvinnors rösträtt i Storbritannien.
Suffragettrörelsen bedrevs tidvis med våldsamma metoder enligt ledarens, Emmeline
Pankhursts, devis: ”deeds, not words”.
Filmen utspelar sig år 1912 och utifrån några unga, kvinnliga tvätteriarbetares perspektiv.
De trakasseras, fängslas och misshandlas.
1918 beslutas om kvinnlig rösträtt i Storbritannien – och nästan samtidigt i Sverige.
”Där anslaget i Fröken Friman är lättsamt och något förenklande, erbjuder Suffragette betydligt mer svärta och tyngd. Härskartekniker gestaltas genuint obehagligt.”
(Maria Domellöf-Wik, GP)

Tid och plats:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 26 september kl. 14:30 – 16:45 på Filmstaden
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kr
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 25 september

Dataskyddsförordningen GDPR
Från och med den 25 maj 2018 har vi en ny lagstiftning kallad, Dataskyddsförordningen.
På engelska förkortas den GDPR. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL).
Senioruniversitetet (SUS) tillämpar GDPR:s regler.
SUS använder sig av Föreningshusets system för bokning av evenemang samt för administration av medlemsregistret
inklusive hantering av betalningstransaktioner från medlemmarna.
SUS har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Föreningshuset Sedab AB, vilket garanterar att Föreningshuset följer GDPR.
SUS betraktar en anmälan om medlemskap som en bekräftelse på att samtycke ges till registrering av nödvändiga personuppgifter.
Alla medlemmar kan själva logga in på Min Sida och där ta del av alla uppgifter som finns registrerade på medlemmen.
SUS lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående personer eller företag.
Medlemmar som önskar ytterligare information ombedes att kontakta vår medlemsansvarige eller någon annan i styrelsen.
SUS, Senioruniversitetet i Sundsvall
Styrelsen
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Övriga evenemang
21 november (onsdag) Film på Filmstaden
Jag är Ingrid
Dokumentärfilm från 2015 (113 min)
Regissör: Stig Björkman
Skådespelare: Alicia Vikander (röst), Isabella Rossellini, Roberto Rossellini, Ingrid Rossellini, Pia Lindström
Slutsång: Eva Dahlgren
Skådespelerskan Ingrid Bergman (1915 – 1982) var en av Hollywoods gulderas starkast lysande stjärnor, med klassiker som Casablanca (1942), Notorious (1946) och Höstsonaten (1978).
2011 träffade filmaren Stig Björkman (1938 - ) Ingrid Bergmans dotter Isabella Rossellini
på filmfestivalen i Berlin. Isabella föreslog att han skulle ”göra en film om mamma”.
Genom dottern fick alltså Stig Björkman tillgång till privata dagböcker och smalfilmer från
familjens egna samlingar.
Resultatet är ett personligt och fängslande porträtt av en kvinna med viljestyrka, talang
och för sin tid radikal syn på karriär, moderskap och kärleksliv.
”Jag är Ingrid” blev en stor succé över hela världen!
Regissören Stig Björkman har gjort en mängd spelfilmer och dokumentärer, men mest
känd är han kanske ändå som skribent och redaktör för filmtidskriften Chaplin. 2018 fick
han en Heders-Guldbagge.
Tid och plats:
Ansvarig hos SUS:
Avgift:
Bokning:

Onsdag 21 november kl. 14:30 – 16:45 på Filmstaden
Fride Ek, 070-331 13 26
80 kr
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 20 november

10 september (måndag) Studiebesök 1
17 september (måndag) Studiebesök 2
Kom på visning av Grönborg!
Vid dagens Åkroken grundades år 1621 staden Sundsvall. Idag finns Grönborg på denna
anrika plats och ett nytt kreativt centrum håller där på att växa fram.

Den 10 och den 17 september är vi välkomna till guidad visning av Grönborg. Vid varje
visning maximeras antalet besökare till 20 st. Visningen startar kl. 14:00 och pågår 60-90
minuter och avslutas med en fika, som ingår i bokningsavgiften.
Tid och plats:

Måndag 10 september samt måndag 17 september kl. 14:00
vid Grönborgs huvudentré Storgatan 73
Ansvarig hos SUS: Lena Trulsson, 070-251 79 15
Avgift:
50 kr
Bokning:
Obligatorisk bokning på Min Sida senast 9 september (besök 1)
samt 16 september (besök 2)

Bildkälla: SKIFU

Grönborg är idag en mötesplats för hela regionens näringsliv, akademi och samhälle.
Tanken är att skapa en gemensam plattform och mötesplats för innovation, kreativitet och
utveckling i regionen.
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Sverige

Avsändare:
Senioruniversitetet Sundsvall
Thulegatan 24
852 36 Sundsvall

Porto betalt
Port Payé

SUS styrelse
Vald vid årsmötet 2018
Ordförande
Paul Alsén
070-621 39 22
sus@ollealsen.se

Vice ordf./Medlemsansvarig
Bengt Almberg
070-347 77 81
bengt.almberg@gmail.com

Sekreterare
Kurt Johansson
070-340 97 00
kurt.h.johansson@tele2.se

Kassör
Mats Löjdahl
070-330 58 58
mats.lojdahl@telia.com

Programansvarig
Britt-Marie Beijron
070-661 16 56
brittmarie.beijron@gmail.com

Programansvarig
Kjell Carnbro
070-665 69 49
kjell.carnbro@gmail.com

Programansvarig
Gunnar Keventer
070-551 20 28
gunnar_keventer@hotmail.com

Programansvarig
Ann Ahlenius
073-067 88 43
ab.ahlenius@gmail.com

Programansvarig
Katrin Pähn
070-673 78 79
katrin@pahn.se

Programansvarig
Bo Noborn
070-398 75 00
bn.trafik@telia.com

Programansvarig
Ingegerd Åhsgren
070-391 77 95
ingegerd.ahsgren@gmail.com

Programansvarig
Fride Ek
070-331 13 26
fride.ek@comhem.se

Programansvarig
Björn Barkå
070-319 23 05
bjorn.barka@gmail.com

Programansvarig
Lena Trulsson
070-251 79 15
lena.trulsson@dynatab.se

Programansvarig
Britt-Marie Andersson
070-309 77 50
britten.andersson@gmail.com

