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Bästa SPF:are! 
 
Nytt år, nya tag. Den gamla stenbron intill Hågelbyleden får stå som en symbol 
för kontinuitet och förnyelse. Broar är bättre än murar, eller hur? Kanske kan 
det mottot gälla även för våra riksdagspolitiker, som i skrivande stund tycks 
vara på god väg att komma överens om vem som skall regera framöver. 
 
Verksamheten i vår förening drar i gång denna vecka: 
 
16/1 Programbladet för våren 2019 skickas ut. 
25/1 kl 14.00 Bioträffen, Tumbascenen: Årets första film är Amatörer, en  
       svensk komedi i bruksmiljö. 
28/1 kl 13.00 Månadsmöte. Vi informerar om vad som händer i kommunen och  
      föreningen under våren. Underhållning: ”Glad pensionär – fars i  
      skugga”. 
 
Årets första resa går till Jokkmokks vintermarknad redan 8 – 11 februari, så 
det är dags att anmäla sig till Birgit Wallin på 070-669 49 15 eller 08-531 733 
02 eller birgit.wallin@tele2.se, eller till Anita Sjöblom på 076-193 60 61 eller 
anita.sjoblom@hotmail.com 
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Jokkmokks vintermarknad 
Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta marknadsplatser, vintermark-
naden har anor sedan 400 år. Sameslöjd, lokala delikatesser, Jokkmokks 
Tenn och Ajtte fjäll- och samemuseum. Kiruna och Ice Hotel. 
Datum: 9 - 11 februari 
Pris:  10 150 kronor per person (ord pris: 10 450 kr) 
I priset ingår flyg Arlanda - Luleå t o r, buss, del i dubbelrum med frukost två 
nätter, en lunch, tre middagar, dag tre en lättare måltid hos Helena Länta. 
Reseledare från ReseSkaparna och lokal guide i Lappland. 
 
 
Övrigt:  
Missa inte nästa månadsmöte, som även är årsmöte. Motioner till mötet, dvs 
förslag om vad vi ska kämpa för under året, skall vara styrelsen tillhanda 
senast måndag den 28 januari. Skicka dina förslag till 
elisabethbackman@outlook.com eller per post till SPF Botkyrka, 
Grödingevägen 2, 14730 Tumba. Datum för årsmötet är den 25 februari. 
 
Avier för årsavgifterna skickas ut centralt, beräknas komma i slutet av januari 
för betalning 28/2. 
 

En god fortsättning på det nya året tillönskas er alla ! 
Styrelsen 
gm 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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