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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktör:   Anette Kristiansen 073-770 6362 

  anette@kristiansen.nu 

Layout:      Nic Ljungqvist,      070-722 9192 

  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 
e-post: info@husq.se 
 
medlemsavgift för 2022 är 175 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 
 

Först av allt vill vi i styrelsen önska 
er en god fortsättning på det nya året 
2022. Låt oss hoppas att detta år blir 
bättre än de två föregående – att re-
striktionerna blir kortvariga och att vi 
kan komma igång så snart som möj-
ligt 
Så som läget är just nu kommer vi att 
ta beslut i 4-veckorsperioder rörande 
kursstarter och andra aktiviteter base-
rat på vad Folkhälsomyndigheten 
men även ABFs interna regler och re-
striktioner säger. Visst känns det trå-
kigt med denna ovisshet men det är 
bara att ”gilla läget”. 
Det som närmast står för dörren är 
graduation och årsmötet. Eftersom 
kursstarten är framflyttad till 15 feb-
ruari gör vi ett försök att kombinera 
dessa två aktiviteter till en den 25 
februari – om det går och accepteras 
av ABF. Vi har ju också reservdatu-

met den 18 mars om det skulle vara 
nödvändigt. Det blir i så fall ett års-
möte kanske med, kanske utan dans 
men vi känner att vi behöver träffas 
och ta de beslut som krävs. Mer om 
detta när läget klarnat. Alla handling-
ar till årsmötet kommer att distribue-
ras digitalt för att spara på tryckning 
och porto. 
Vi fortsätter att planera som vanligt 
och det som närmast efter marsdansen 
står på tur är vår traditionella klubb-
resa till Storstenshöjden i Ånnaboda. 
Per håller i detta och du kan läsa mer 
i detta nummer om resan. Den har un-
der årens lopp varit mycket uppskat-
tad och ger en fantastisk samhörig-
hetskänsla. Sven och Svante står som 
vanligt för callandet. 
Någon vårfest är i nuläget inte inpla-
nerad men ”coronasituationen” kan ju 
förändras i positiv riktning och då bli 
aktuell. Som vanligt avslutar vi våren 
med pick-nick-dansen i maj.  
Låt oss hoppas på det bästa och att vi 
snart kan ses i Blå Salen igen. 
 

Robert 
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Robert Ervenius 
robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418  

Greta Tellström 
greta.tellstrom@taggsvampen.se 

Kassör 070-210 5883  

Björg Halvarsson 
bjorg.halvarsson@telia.com 

Dansansvarig 070-475 0171 
08-532 542 64 

 

Annika Frööjd 
annika.froojd@gmail.com 

Kursansvarig 070-400 4220  

Per Salomonsson 
persalomonsson@telia.com 

Ledamot 070-64 72 136   

Anette Kristiansen 
anette@kristiansen.nu 

Ledamot  073-770 6362    

Anette Isaksson 
humlan2.isaksson@gmail.com 

Sekreterare 070-530 6730  
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En efterlängtad julfest för Huddinge Square Swingers 
 

2 december 2021 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vår egen fina teatergrupp 

 
Äntligen kan vi träffas och ha en liten fest. Ja, ja så liten vet jag inte om det var. 
Glädjen var stor, maten var bra, underhållning toppen, sångerna var juliga och 
glädjande, kaffe och dans därefter helt underbart. Det var en bra fest. 
Vi som skulle ställa och styra till fest vi kom ganska tidigt till ABF. Alla  var 
glada och hjälpsamma. Alla ville vara med för att göra en fest i julens, återför-
eningens och glädjens tecken. 72 personer  som minglade med glögg och köpte 
lotter så det stod härliga till. Själv älskar jag  femkronorslotter, man kan ta 
många av dem. Det gör faktiskt inget att jag inte vinner. Det är roligt ändå.   
Alla 72 personerna som kom följde de rekommendationer som finns i Coronati-
der, allt flöt som om vi inte gjort annat än följt som det skall vara.   
Så här glad var VÄLKOMSTKOMMITTÉN  när alla färger och namnlistor var 
klara. Denna bild skulle naturligtvist kommit först. Men men …... 
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     Ett extra stort TACK till Louise som med sin glädje och rutin 
styrde allt rätt. Ett stort TACK även till Elisabeth som med sin noggrannhet 
såg till att allt fungerade: Inget gömt och inget glömt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sist men inte minst ännu ett JÄTTESTORT TACK till Cafét  som serverade 
allting så där som det skall, när det passar som bäst. En underbar varm och 
god Janssons frestelse fick en egen liten tallrik, jättegott. Mmmmmm 

 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR   
och till nästa år igen hoppas jag vi ses min vän, för det gillar alla. 
 
 

    
                                                                             Fred é skönt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Text och bild: Anette Isaksson 
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Klubbresan! 
Ånnaboda   Storstenshöjden 

 
Nu är det dags att boka in 2022 års klubbresa. Datum för resan är fredagen den 8 
april tom söndagen den 10 april. Vi har även detta år valt att åka till Ånnaboda 
Storstenshöjden utanför Örebro. 
Buss till Ånnaboda avgår från Cityterminalen 13.00 och åker via Huddinge station 
till Ånnaboda. Avresetid från Bussterminalen Huddinge Station 13.30. Återresa 15.00 
från Ånnaboda. 
När det gäller logi finns det enkelrum, dubbelrum och stugor. I år ingår sänglinne och 
handdukar även i stugorna. I hotellrummen ingår städning men i stugorna gör man 
själv sin slutstädning. Alla hotellrummen har egen toalett och dusch – naturligtvis 
även stugorna. 
Följande måltider ingår: 
Fredag: middag vid 18-tiden 
Lördag: frukost, lunch, middag och vickning 
Söndag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe. 
 
Och så ska vi naturligtvis dansa! Vi har även i år två callers, Sven Andréason och 
Svante Jordeskog. Detta innebär att vi kommer att dansa i två salar. Dansschemat är 
ännu inte klart; är ju delvis beroende på deltagarnas dansnivåer. Roligt ska det bli och 
mycket dans ska det vara! 
Ungefärlig kostnad per person (logi, mat, buss och dans) blir: 
Enkelrum:  3 200 
Dubbelrum: 2 900 
Stuga:  2 900 
 
Anmälningslistor kommer att finnas hos kursvärdarna vid kursstart.  
Betalning av hela beloppet ska vara klubbens plusgirokonto 102 05 37-5 till-
handa  
senast 28 februari 2022. Ange vid betalning att det gäller klubbresan. Och glöm inte 
skriva namn. 
 
OBS! Utebliven betalning innebär att anmälan upphör. 
 
Du är mycket välkommen till denna dansresa. Hoppas vi ses! 
 
Om inte resan till Ånnaboda kan bli av, t ex på grund av Coronarestriktioner, så kom-
mer det inbetalade beloppet att återbetalas. 
 
Har du frågor, är du välkommen att höra av dig. 
 
Per Salomonsson 
070-647 21 36 
persalomonsson@telia.com 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2022 
 

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte. 

Plats:  Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 
Datum: Fredagen den 25 februari 2022.  
Tid:  12.30 

 
Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 

Mötet avslutas med kaffe och dans. Leif ”Snuffe” Ericsson är vår caller. 
  

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet) 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 2023 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 

11. Val av 

• ordförande för en tid av ett år 

• ledamöter för en tid av två år 

• två revisorer för en tid av ett år 

• en revisorssuppleant för en tid av ett år 

• tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande 

för en tid av ett år 

12. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna stadgeenligt 

ingiven motion   

13. Val av representant till Convention 2022 utses av styrelsen 

14. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande 

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen 

inges till styrelsen senast den 1 februari 2022 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér  
Kursstart: tisdag   15 februari 
Kursslut: tisdag   26 april Ingen kurs 19 april   
  
Kurs  1 09.30 - 11.15  M    dansträning      
  2 11.20 - 13.05  M     termin 1      
  3  Inställd 
          4 Inställd 
 
Torsdagar  Caller:  Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag   17 februari 
Kursslut: torsdag    28 april Ingen kurs 14 april 
  
Kurs  5 09.30 - 11.15  A2  dansträning    
         6 11.20 - 13.05  A1  dansträning    
         7 13.35 - 15.20  P     dansträning      
 8 15.25 - 17.10  P     termin 1 

Våra kurser våren 2022 

Terminen omfattar 12 kursdagar      
Terminsavgift 550kr  Extrakurser 200kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 15 februari 2022 till plusgiro 102 05 37-5. 
OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 

Medlemsavgiften 175 kr betalas senast 31 januari till plusgiro 102 05 37-5. 

Kurs 1: Maureen Eidem 08-711 5712 
 
Kurs 2:   Anette Kristiansen 073-770 6362 
              Karin Netz-Andréason   073-983 2298
  
Kurs 3: Ingen kurs 
              
Kurs 4: Ingen kurs  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius     070-488 6361 
 
Kurs 6: Robert Ervenius        070-870 2418 
  
Kurs 7: Irene Sabel                070-458 0947 
 Britt Wadén Sabel     070-957 6422 
  
Kurs 8:  Anette Isaksson             070-530 6730 
 
  

Våra kursvärdar våren 2022 
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Fredag 
25 februari 
13:30 -16:00 

Graduering 
Endast  

graduerade 
medlemmar 

Leif 
”Snuffe” 
Ericsson 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag 
18 mars 
13:00 - 16:00 

 
Marsdans 

B M P 

 
Robban 
Milestad 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Tisdag 
24 maj 
13:00  - 16:00 

Picknick-
dans 

B M P 
Sven  

Andréason 
 

Parken  
i Trångsund 

Tjäderstigen 16 
Trångsund 

 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans och  

andra aktiviteter våren 2022 

2022    HUSQ   2022 
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Årsmöte 2022 
Fredagen 25 februari kl 12:30 

Medlemmar i  
Huddinge Square Swingers  

kallas till 
Årsmöte 2022-02-25 klockan 12:30 

i Blå Salen, på ABF. 

Efter mötet c:a 13:30 blir det äntligen 

 graduering. Se separat flyer 

Caller:  
Leif ”Snuffe” Ericsson 

info@husq.se 

I samarbete med 
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I samarbete med 

www.husq.se 
info@husq.se 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

  2022 Års 

Caller denna viktiga dag är  

Därefter dans till kl 16.00 B  
OBS!! Endast graduerade medlemmar 

Graduering 
Fredag 25 februari 

C:a kl 13:30 - 16:00 

Leif ”Snuffe” 

Ericsson 



12   

info@husq.se 
www.husq.se. 

Caller: 
Robert Milestad 

B M P 

Fredagen den 18 mars 2022 
kl 13:00 – 16:00 

 B M P 
ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Inträde 100 kr 

Cafetéria finns 
eller ta med egen kaffekorg 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 
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Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. Korsa cent-
rumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till höger in på Tjädersti-
gen.  Eller så  tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på nästa hållplats som är Spelvä-
gen. Därifrån är det cirka 300 m till parken. 

Åker du T-bana kliver du av i Farsta och tar buss 831 eller 828 mot Länna/Skogås och kliver av 
vid hållplats Spelvägen. Därifrån är det cirka 250 m till parken. 

När du kommit in på Tjäderstigen ser du nästan omedelbart infarten till Stortorpsparken på vänster 
sida. 

Sven Andréason Caller 

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund 
Tjäderstigen 16 Trångsund 

 Den 24 maj 2022 

kl 13:00 - 16:00 

P platser finns. 

B36* M B36* P      *kan förändras 

Medtag 

www.husq.se 

Inträde 80kr 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 


