
Nr 2 2021

BULLETINENFARSTA

Ja det är våren, ja det är våren som har kommit 
igen….snart i alla fall. Programgruppen är i full fart med 
planeringen av aktiviteter en del är klara för anmälan. Se 
in i tidningen på allt som är på gång.



Expedition: 
Torsbygatan 38
123 41 Farsta

Tel: 079 – 341 02 21
Telefonsvararen är alltid 
inkopplad. 
Expeditionen är bemannad 
måndagar kl. 10–12.
Uppehåll under sommaren 
och större helger. 

E-post:
spf.farsta@telia.com 
Hemsida:
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/stock
holmsdistriktet/foreningslista/spf-
seniorerna-farsta/ 
Eller skriv bara spf farsta

Organisationsnummer:
802404-2197

Plusgiro: 485 25 82 -8
Programkonto: 75 31 21-3
Medlemsavgift: 310:-/år
Varav 100 kronor går till föreningen 
Vänmedlem 100:-/år
Medlemssekreterare: 
Karin Attermo Elfving
070 722 86 13

Nr 2 2021
Redaktör: 
Siv Gustafsson
Ansvarig utgivare:
Alexandra Posacki

Bulletinen utkommer 
normalt 4 gånger per år.

Styrelsen:
Alexandra Posacki ordf.
Leif Brander vice ordf.
Marianne Sundström
Siv Gustafsson
Hans Elfving sekr.
Ann-Marie Eklöf
Nils Thoor kassör

Varje moln har en silverkant………

Det har varit många moln på himlen under det senaste året. Ett sådant 
moln har varit att vi inte kunnat bjuda er medlemmar på en massa 
trevliga aktiviteter. Ett annat har varit årsmötet. Hur skulle vi kunna 
arrangera ett årsmöte på ett covidsäkert sätt? Vi har frågat några av de 
SPF-föreningar, som finns söder om söder, hur de tänkte göra. Några 
planerade att skjuta på sina årsmöten till maj. De hoppades både kunna 
vara utomhus och på vackert väder. En förening planerade att ha ett 
digitalt årsmöte. Alla vet att värme och sol i maj inte är en självklarhet. 
Dessutom måste det finnas en tillräckligt stor plats där man kan samlas 
coronasäkert. Och att alla som kommer måste kunna höra vad som sägs. 
Och att ha ett digitalt möte utesluter medlemmar som inte har mikrofon 
och kamera i sina mobiler, plattor eller datorer. Så vi valde därför att 
istället följa den tillfälliga lagstiftning om poströstning som riksdagen 
klubbat igenom för aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Jag var lite orolig att ni medlemmar skulle tycka att föreningens 
årsmöte inte var så viktigt. Och att det inte var värt det besvär som det 
blev med att lämna röstsedeln i en postlåda eller vår föreningslokal. 
Men ack vad jag bedrog mig.  80 medlemmar hade antingen tagit en 
promenad till en postlåda eller till vår föreningslokal för att lämna sin 
röstsedel. Vi i styrelsen var både överväldiga och ofantligt glada. För 
tidigare år när vi på årsmötena i Söderledskyrkan bjudit in till årsmöte 
med smörgås, kaka, kaffe och underhållning så har det kommit ungefär 
80-90 medlemmar. Och nu röstade lika många utan alla dessa 
dragplåster. Och årsmötet som var vårt lilla moln visade sig ha en 
silverkant! Det känns fantastiskt för oss i styrelsen och vår 
programkommitté att vi trots att vi inte kunnat göra allt det vi ville 
under år 2020 har ett så enastående stöd och förtroende från er 
medlemmar. Ett stort och varmt tack till er alla!

Vår programkommitté hoppas på stabilare vårväder för att kunna 
förverkliga alla ideer de har kring utomhusaktiviteter.  Sedan hoppas vi 
givetvis på att allt eftersom fler av oss blir vaccinerade att vi kan 
erbjuda inomhus aktiviteter. Under tiden får vi underhålla oss själva 
med promenader och hushållsgöromål(!). Jag har bland annat kunnat 
konstatera nu, under coronan, när jag tillbringar mer tid hemma att det 
uppstår en massa damm i lägenheten. Varifrån det kommer vet jag inte.  
Men det är inte så noga med det dammet för jag tror att tussarna under 
min säng inte är damm utan änglarnas tofflor(!) Och vem vill städa bort 
änglar?

Alexandra.
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Följ med på en litterär promenad i Stockholm
Onsdagen den 26 maj kl 13.00
Eva-Karin Gyllenberg pratade väldigt uppskattat om Stockholm på årsmötet förra året.

Följ med på en vandring i Stockholmslitteraturen med Eva-Karin, journalist på DN.
Vi träffas mitt på Odenplan, vid Bror Marklunds skulptur "Sittande pojke"
Efter en introduktion på Odenplan går promenaden längs hela Drottninggatan, som är en enda 
lång litterär miljö. Det blir några avstickare - till Tegnérlunden, Centralbadets park och 
Brunkebergstorg innan turen fortsätter utmed Strömgatan och genom Kungsträdgården till NK 
där turen avslutas cirka en timme och 40 minuter senare. Det är visserligen nedförsbacke från 
Odenplan, men tänk på att du orkar med promenaden.

Ansvarig: Hasse Elfving Plats: Odenplan vid statyn sittande pojke  
Tid: onsdagen den 26 maj kl 13.00
Anmälan e-post: hanselfving45@gmail.com eller SMS 070 722 86 18
Ange på anmälan och betalning Promenad och ditt namn
Sista anmälningsdag: 28 april Sista betalningsdag: 30 april 
Pris 160:- Betalas till: 75 31 21 -3

Hålls i samarbete med

Astrid Lindgren i Tegnérlunden Exempel på litterär skylt

Anmälan kan göras till de fastställda 
aktiviteterna på sidan 3 och 4.
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VILLA AKLEJA – Ett tidlöst konstnärshem. 
Fredagen den 4 juni.

Under en och en halv timme bjuder Claes Moser, välkänd från Antikrundan, in till ett färgsprakande 
sekelskiftesevenemang med värdparet Acke och Eja som huvudpersoner. Han berättar om livet i 
Villa Akleja, som dessa uppförde 1901 tillsammans med arkitektvännen Ernst Stenhammar.
Vi får möta deras vänner Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding och Verner 
von Heidenstam. Engagerat och initierat låter Claes oss möta det nordiska ljusets särart, tolkat av 
de mest egensinniga företrädarna för sin generation.
I priset ingår guidning med föreläsning av Claes Moser, kaffe, smörgås och kaka.
Ansvarig: Hasse Elfving Plats: Pilgatan 5, Vaxholm
Tid: fredagen den 4 juni kl 11.00
Anmälan e-post: hanselfving45@gmail.com eller SMS 070 722 86 18
Ange på anmälan och betalning Villa Akleja och ditt namn 
Sista anmälningsdag: 6 maj Sista betalningsdag: 7 maj
Pris 350:- inklusive fika  Betalas till: 75 31 21 -3

Hålls i samarbete med

Traditionen fortsätter att skåda fågel tillsammans med ornitologen Lasse Lööv. 
Mötesplats är  parkeringsplatsen, Ågesta ridskola. Ta med kikare, kamera, kläder efter 
väder, fika.  Ansvarig: Marianne Sundström Anmälan till e-post 
masundstrom@gmail.com  eller  SMS 070 713 22 07   Anmälningsdag och 
betalningsdag senast 7 april.  Ange fågelskådning och ditt namn. På betalning ange 
Fågelskådning och namn.   Pris 30:- betalas till Plusgiro 75 32 21-3
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Fågelskådning i Ågesta. Onsdagen 28 april 08.00.
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Utförligare text se Bulletinen nr 2020 nr 3  2020.  Då intresset var stort när vi i höstas  
besökte Skogskyrkogården,  planerar vi ett nytt besök med guide  i augusti. Vandringen 
varar  ca 2 timmar. Pris 225:-/pers Intresseanmälan e-post: masundstrom@gmail.com 
eller SMS 070 713 22 07 Ange Skogskyrkogården och ditt namn.

Vandringen går från Slakthusområdet, med dess stallar, kylhus, marknadshallar och eget 
vattentorn till Enskede Trädgårdsstad – den första kommunalt planerade trädgårdsstaden i 
Sverige. Vi ser bl a Enskede kyrka, Margaretaparken och de vackra Enskedehusen. 
Vandringen tar ca 90 min.
Pris 200:-/pers Intresseanmälan skickas till Marianne Sundström , e-post
masundstrom@gmail.com eller SMS 070 713 22 07 ange; Enskede slakthus och ditt 
namn

Till aktiviteterna  på sidan 5 och 6 som vi ännu inte har 
datum för, kan du göra en ej bindande intresseanmälan 
enligt uppgifterna i varje aktivitet.

Skogskyrkogården,  Favorit i repris.

Enskede Slakthus och Trädgårdsstad.

Almgrens sidenväveri.
Det enda sidenväveriet i Norden som fortfarande producerar sidentyger och band på 
originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1800-talet.
Som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne och dessutom 
Skandinaviens äldsta industrimiljö.
Plats: Repslagargatan 15 A T-bana till Slussen uppgång Hökens gata. Visningen tar ca 1 tim.
Intresseanmälan: e-post annmarieeklof@hotmail.com eller sms 0702059226
Ange på anmälan och betalning: Sidenväveri och ditt namn.
Pris: 120:- Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Vi besöker Katarina Brandmuseum som drivs av den idella föreningen Röde Hanen.
Ett måste för de som vill veta litet mer om Stockholm och kanske även för fans av 
Nilecity 105,6  Efter visningen bjuds vi på fika
Ansvarig: Hasse Elfving Plats: Tjärhovsgatan 9 – 11
Intresseanmälan: e-post hanselfving45@gmail.com eller sms 070 722 86 18
Ange på anmälan och betalning Röde hanen och ditt namn 
Pris: 100:- Betalas till Plusgiro 75 31 21-3

Röde Hanen – Katarina brandmuseum.

Hålls i samarbete med 5



Medelhavsmuseet.

Vi träffas på Medelhavsmuseet Fredsgatan 2 centrala Stockholm, vid Gustav Adolfs Torg. 
Närmaste T-bana är Kungsträdgården eller T-Centralen.
Buss 62 och 65 stannar vid Gustav Adolfs Torg.   Ansvarig Ami Eklöf 
Intressenmälan: E-post: annmarieeklof@hotmail.com eller SMS till: 0702059226 
Ange på anmälan och betalningen: Medelhavsmuseet och ditt namn
Pris: 100 kr Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3

Hör om myter, civilisationer och husets historia. Vi får en guide 
som berättar om liv och död i Egypten, i antikens Grekland samt 
Cypern – Afrodites ö. Vi får se unika arkeologiska skatter!
Efter guidningen samlas de som vill i BAGDAD CAFÉ där vi 
kan hylla vinguden Dionysos med ett glas vin eller något annat 
på den medelhavspräglade menyn.

Det här besöket bör du inte spola.
Det rör sig om VVS-muséet

Ansvarig: Hasse Elfving Plats: Archimedesvägen 1, Bromma 
Tid meddelas senare visningen tar ca 2 tim inklusive fikapaus
Intresseanmälan e-post: hanselfving45@gmail.com eller SMS 070 722 86 18
Ange på anmälan och betalning VVS och ditt namn
Pris 30:- inklusive fika  Betalas till: 75 31 21 -3
Den enklaste resvägen är tunnelbana till Alvik och sedan buss 112

Vi gör ett besök på Sveriges VVS-museum, från flera håll har vi blivit 
rekommenderade att göra detta besök.
Gamla rör, element eller som proffsen säger radiatorer, kaminer och toaletter. I priset 
ingår visning, kaffe och bulle.

Hålls i samarbete med6
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Månadsträffarna hålls i samarbete med

Månadsträffar i höst

Missa inte de fantastiska programmen

Vi träffas i Hökarängssalen i Söderledskyrkan kl. 13–15, dörrarna öppnas 12.30.  

Inträde 50 kr. (om inget annat anges). 

Förutom underhållning bjuds det på kaffe, macka och kaka

Lotterier med njutbara vinster samt utlottning på entrébiljetten.

Tisdagen den 17 augusti.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt…

Mats Hedén sjunger från Ulf Peder Olrogs stora visskatt, även en och annan 

rolig anekdot smyger han in.

Tisdagarna den 21 september och 19 oktober. 
Programmet ännu ej fasttält

Tisdagen 16 november.
Åtta starka kvinnor.

Eva-Karin Gyllenberg berättar om åtta 
av de 40 starka kvinnor hon skildrar i 
sin nya bok
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Under planering…..
Månadsträffar.

Resor och studiebesök.

Träffar i Lokalen Torsbygatan.

Med mera……8



Tävling
Vår förhoppning är att börja höstens program med ett månadsmöte redan i augusti temat 

Ulf Peder Olrog
För att pigga upp minnet kring vilka melodier med kluriga texter Olrog skapade kommer är 

ett kryss kring hans musik. 

Rätt svar och vinnare från förra numrets tävlingar
Åldersfrågan: Det fanns åtta ålderskombinationer, mellan 1, 1 och 36 år till 1, 6 och 6 år, som uppfyllde den första 
ledtråden. Orsaken till att försäljaren, som såg numret på grannens dörr, behövde mer hjälp var att två 
kombinationer (2, 2, 9 år alternativt 1, 6, 6 år) hade samma summa, annars hade han kunnat svara och det hade 
inte blivit någon tävling. Båda dessa kombinationer innehåller ett tvillingpar. För att den sista ledtråden skall vara 
till någon hjälp, måste det finnas ett barn som är äldre än de andra.  I detta fall kombinationen 2 + 2 + 9 år.
Vinnare: Kerstin Dierks-Eckardt
Skoaffären: Eftersom det inte framgår om en eller båda hundralapparna var falska godkänns det två svar på 
frågan.För enkelhetens skull säger vi att kassalådan var tom när kunden kom in och betalade med två hundralappar. 
När kunden gått fanns en hundralapp och två tior i kassan. Hundralappen var expediten tvungen att ge till kollegan 
från grannbutiken. Därmed fanns det två tior och en falsk hundralapp i kassan. Butiken förlorade därför inte pengar 
utan tjänade 20 kronor när vi inte räknar med skornas värde. Var båda hundralapparna falska blir däremot förlusten 
80 kronor.
Vinnare: Kerstin Högström 9

Skicka dina svar senast den 31 maj till SPF seniorerna Farsta, Torsbygatan 38, 134 41  Farsta eller via e-
post till spf.farsta@telia.com Du behöver inte klippa ut tipsraden, utan skriv ner den och skicka in.
Priset en flaska vin eller ett kilo kaffe

Ulf Peder Olrogs sånger 1 x 2
1 I vilket landskap fanns pumpen där det slogs?

1) Södermanland  X) Uppland  2) Närke

2
Tre kumpaner som, dyker upp i några av Olrogs visor, är Vedholm, Tjocka Lasse och Karl-Herman. På krogen 
Snuvan högg Karl Herman i, men vad hade han för titel på konservfabriken där det gjordes konserverad gröt?

1) Chef  X) Agent  2) Disponet

3 Och vad var huvudingrediensen i den konserverade gröten?

1) Havregryn X) Risgryn   2) Sågspån 

4 Var hittar vi enligt Olrog en liten smutsig bakgård?

1) I de saligas kvarter   X) I himlen  2) På Södermalm                                   

5 I Valhall hade man en patentmedicin mot hicka. Var det?

1) Mjöd  X)  Ingefärsdricka 2) Bolmört

6 Köp en tulpan, ett annat av Olrogs alster. Vem sjöng Sven Holmberg ihop med?

1) Olrog själv  x)  Lars Ekborg 2) Roffe Bengtsson

7 När du möter våren i Södertälje vilken del av Stockholm med slask och tö uppmanas du att glömma.

1) Östermalm X) Långholmen   2) Reymersholme

8 Vem sjöng om Sodom och Gomorra i Kar de Mummas revy.

1) Annalisa Ericson  X) Sickan Carlsson  2) Brita Borg                                                                       

9
Vid bröllopet på Hulda Johanssons pensionat var inte bara brudgummens frack för lång, vad var det för fel på 
brudens klänning?

1) Det var fel färg   X)  Den var fransig  2) Den var för trång

10 Vad gick fel vid prisutdelningen efter plöjningstävlan?

1) Alla deltagare diskades  X) Det blev slagsmål 2) Ingen pristagare var på plats?

11
I den ombesungna bokhandeln i Flen gjordes reklam för två författare, men vilken av dessa var inte med i 
reklamen?

1) Hjalmar Gullberg  X)  Vilhelm Moberg  2) August Strindberg

12 Rosenblom var ju Olrogs alter ego i visorna, men vad hette Rosenblom i förnamn?

1) Fedrik  X) Edvard 2) Fritjof
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Tävling utan pris. Para ihop siffra med rätt bokstav. 
Svaren till denna tävling finns längst ner på sidan 12.

Siffra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bokstav
10



Välj ett TV och ett Radioalternativ av nedanstående eller välj ett eget. Skicka ditt val  till 
886gustafsson@gmail.com eller SMS till 0708439390
Vi drar en väljare och som får en flaska vin eller 1 kg kaffe.
I nästa nr av Bulletinen redovisas valresultaten.
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Din Favorit  på Tv och  Radio? 

Radio Tv
Kropp & Själ Svt Hemmagympa med Sofi

Plånboken Svt Sport

På minuten Svt Veckans brott

Människor och Tro Svt Antikrundan

Vetenskapsradion Svt Melodifestivalen

P1 Dokumentär Svt Tunna blå linjen

Sportextra Svt Carina Bergfeldt

Da Capo Svt Bäst i test

Svensktoppen Svt Fredagsmyset

Karlavagnen Svt Vem kan vad?

Söndagsintervjun Svt Go´kväll

God mogon världen Svt Filmer 

Sommar & vinter i P1 Tv4 Malou efter tio

Morgonpasset i P3 Tv4 Sveriges mästerkock

Spanarna Tv4 Sportmästarna

Snedtänkt med Kalle Lind Tv4 Farmen

Radioföljetången Streaming Netflix

Ring så spelar vi Streaming Cmore

Melodikrysset Streaming Viaplay

SöndagsMorgan i P4 Streaming HBO Nordic

Annat Annat

mailto:886gustafsson@gmail.com
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4 varningar!
1 Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Om någon påstår att du ska betala är det ett 
bedrägeri. Ingen från vården kommer oväntat att kontakta dig och kräva att du lämnar ut 
siffror från din bankdosa eller logga  in med bank-id.

4 Om någon ringer och säger att de av misstag Swishat en summa till dig och att du ska 
Swisha tillbaka summan så gör inte det. Detta är ett nytt sätt att komma åt och länsa 
bankkonton. Be att få den uppringdes bankkonto och säg att du ska betala till kontot. 

2 Lämna aldrig ut kontouppgifter eller lösenord till någon utomstående. Logga aldrig in 
på ditt bankkonto om du blir ombedd att göra det, även om den som ringer påstår att du 
är eller har varit utsatt för bedrägeriförsök.

3 Släpp aldrig in någon som du inte känner igen eller är säker på har ärliga avsikter. Det 
gäller oavsett vad personen har för förevändningar, till exempel utger sig för att vara 
poliser, hantverkare eller från hemtjänsten.
Be alltid om legitimation och ring till det aktuella företaget eller myndigheten och fråga 
om det finns en person med det namnet anställd. Är det poliser som kommer ringer du 
114 14. Är det personal från någon annan myndighet eller ett företag ringer du deras 
växel. Be den myndighet eller det företag du kontrollringer till att kontakta personens 
mobiltelefon för att bekräfta att det är rätt person som besöker dig.
Polisen, eller andra seriösa aktörer, åker aldrig hem till någon för att hämta bank-, 
kreditkort eller andra värdesaker.

Vi vill gärna nå dig !
Förra året tog comhem och tele2 bort sin e-postservice.
Är du en av dem, som tvingades ordna en ny e-postservice, så 
meddela oss din nya e-postadress, så ändrar vi medlemsregistret 
och i vår sändlista. Enklast gör du det  med ett mail eller SMS till 
Hasse Elfving. Mobilnummer: 0707 22 86 18  E-post: 
hanselfving45@gmail.com

123456789101112
EFALGIJDKBCH

GetfotFogsvansBjörkDrottningBuss MANPåskNätFlygElMobilKåkHåll Dra på
V-format SågManavståndSticka - A = 
stämjärnstick = Dra

On= På Vänd på tidningen så ser du svaren till tävlingen sidan 10.



Farsta Farsta Farsta Enskede
Brattforsgatan 23 lgh 1402 Gräsandsvägen 20 lgh 1002 Rottnerosbacken 3 lgh 1102 Bomarsundsvägen 8
Brunskogsbacken 94 lgh 1201 Hagforsgatan 13 Rottnerosbacken 35 Cirkelvägen 21 lgh 1001
Brunskogsbacken 98 lgh 1102 Hauptvägen 112 lgh 1002 Rottnerosbacken 37 Cirkelvägen 8 lgh 1202
Ejdervägen 30 lgh 1303 Hauptvägen 47 lgh 1101 Rottnerosbacken 74 Dörrvägen 12 lgh 1001
Ekebergabacken 2 A lgh 1403 Hauptvägen 97 Rottnerosbacken 88 Getfotsvägen 53 lgh 1001
Ekebergabacken 6 lgh 1102 Havsörnsvägen 8 lgh 1503 Runsätravägen 14 Hägervägen 80 lgh 1102
Ekebergabacken 60 lgh 1102 Helgdagsvägen 15 lgh 1303 Russinvägen 14 lgh 1303 Jönåkersvägen 2 D
Ekshäradsgatan 73 Korintvägen 20 lgh 1001 Russinvägen 18 lgh 1404 Lingvägen 81 lgh 1201
Ekshäradsgatan 81 lgh 1101 Lingvägen 183 lgh 1905 Russinvägen 46 lgh 1202 Lingvägen 83 lgh 1202
Ekshäradsgatan 83 lgh 1105 Lingvägen 199 lgh 1203 Russinvägen 69 lgh 1201 Majrovägen 31 lgh 1003
Ekshäradsgatan 87 lgh 1505 Lingvägen 203 lgh 1201 Russinvägen 70 lgh 1002 Skrinvägen 6 lgh 1001
Ekshäradsgatan 89 lgh 1104 Lingvägen 210 lgh 1002 Sirapsvägen 20 A
Ekshäradsgatan 91 lgh 1101 Lysviksgatan 101 lgh 1001 Sirapsvägen 3 lgh 1201
Farstavägen 87 lgh 2401 Molkomsbacken 24 lgh 1701 Skrakgränd 3 lgh 1602
Farstavägen 89 lgh 1801 Molkomsbacken 31 lgh 1202 Skrakgränd 7 lgh 1701
Farstavägen 91 lgh 1802 Molkomsbacken 43 lgh 1405 Skrattmåsvägen 18
Filipstadsbacken 20 lgh 1301 Molkomsbacken 47 lgh 1304 Skrattmåsvägen 41
Filipstadsbacken 24 lgh 1701 Nordmarksvägen 15 lgh1203 Snöbärsstigen 6 Sköndal
Filipstadsbacken 26 lgh 1702 Nordmarksvägen 19 lgh 1502 Stadsbudsvägen 13 lgh 1001 Bagarfruvägen 100 lgh 1201
Filipstadsbacken 36 lgh 1304 Nordmarksvägen 38 Säfflegatan 1 lgh 1402 Bagarfruvägen 65 lgh 1101
Filipstadsbacken 44 lgh 1201 Nordmarksvägen 4 lgh 1106 Säfflegatan 5 lgh 1702 Dalbobranten 12 lgh 1402
Filipstadsbacken 46 lgh 1503 Nordmarksvägen 42, 3tr Söndagsvägen 34 lgh 1301 Dalbobranten 28 lgh 1009
Filipstadsbacken 48 lgh 1603 Norråvägen 7 Tobaksvägen 9 lgh 1102 Dalbobranten 35 lgh 1202
Filipstadsbacken 50 lgh 1203 Pepparvägen 38 lgh 1202 Torsbygatan 10 lgh 1203 Sköndalsvägen 100 lgh 1502
Filipstadsbacken 56 lgh 1101 Pepparvägen 40 lgh 1302 Ullerudsbacken 53 lgh 1203 Sköndalsvägen 90 lgh 1302
Filipstadsbacken 58 lgh 1101 Pepparvägen 43 lgh 1303 Ullerudsbacken 58 lgh 1102 Sköndalsvägen 98 lgh 1003
Filipstadsbacken 60 lgh 1301 Persbergsbacken 11 Ullerudsbacken 74 lgh 1801
Filipstadsbacken 62 lgh 1303 Persbergsbacken 5 Ullerudsbacken 75 lgh 1001
Filipstadsbacken 64 lgh 1401 Rottnerosbacken 117 Ullerudsbacken 78 lgh 1601
Filipstadsbacken 68 lgh 1203 Rottnerosbacken 233 Ullerudsbacken 81 lgh 1102
Filipstadsbacken 70 lgh 1501 Rottnerosbacken 235
Fiskmåsvägen 33 Rottnerosbacken 239

Vill du bli brevduva???
För att minska kostnaderna för föreningen ställer många medlemmar upp som 
”brevduvor”. De delar fyra gånger om året ut Bulletinen. Det är inga stora 
mängder att dela ut, det räcker med tidningar till fem personer.
Som erkänsla för detta jobb brukar vi bjuda in till en träff med lite sallad och ett 
glas vin. Hittar du några adresser nedan, som ligger i ditt närområde, och vill 
prova att dela ut på dessa, så hör av dig till Hasse 
Elfving  hanselfving45@gmail.com eller 070 – 722 86 18

Detta är inte någon av våra 
brevduvor utan en av de duvor 
som brukar åka med T-banan 
mellan Farsta strand och Farsta.
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Vill du ta en mer aktiv roll i förening, så hör av dig till någon i styrelsen se ovan 
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