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Bästa SPF:are                   Vecka 5, 2018  
     
Vädret – Inga kommentarer! 
 
Till Månadsmötet den 22 januari kom lite drygt 100 medlemmar, 
jättekul tycker jag (Kia) som inte kunde vara med, men jag hörde att 
det var många som hade alla rätt i musikkrysset. Bra! 
 
Under förra veckan var jag och Jens Vollmer på utfrågning av 
landstingspolitiker i majoritet (M, L, KD, C). Sammanfattning kom-
mer i separat brev. 
 
Tisdagen den 7 februari är det landstingets opposition som ska 
svara på frågor. (S, V, MP) Detta sker i Landstingssalen, Lands-
tingshuset klockan 13.00 (ingång från baksidan). Det kostar inget 
och alla är välkomna. 
 
Möte med (S) och PRO 
Ett annat möte var ett som (S) i Botkyrka bjöd in till och vi var flera 
från styrelsen där och diskuterade aktuella frågor för Seniorer ur ett 
Botkyrkaperspektiv. Vi var eniga mellan PRO och SPF om det 
mesta, dock ej om VALFRIHET dvs frihet att välja hemtjänst, bo-
ende etc. Det kan bli en stor fråga i valet. Botkyrka kommun vill inte 
införa LOV – Lagen om Valfrihet. Det har de flesta kommuner inom 
länet redan gjort. 
Det märks att det blir val i höst! 
 
Vandring 
Förra veckan var det 9 personer som vandrade med Birgit Wallin 
och Gun Jansson till Hågelby. Veckans vandring onsdagen den 
31 januari startar vid Hållplatsen Önnemovägen  klockan 10.15. 
(tag buss 713 från Tumba station). Vandringen går via Tullinge gård 
och Adler Salvius väg ner mot Tullingestrand och sedan till ”Ma-
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den”, där det finns rastplats så tag med matsäck. Trevlig vandring 
alla! 
 
Cirklar 
Nästa vecka startar 2 cirklar; 

- Seniorgrupp med Anders Magnusson 
- Flygfilmhistoria med Göran Hedqvist 

I båda fallen ring till Anders Magnusson för att höra om det finns 
platser kvar. 073 979 17 88 eller anders.magnusson@comhem.se 
 
Friskvård 
Förutom vandringar så finns det flera förslag på sidorna 8 -10 i vårt 
programhäfte på trevliga och nyttiga aktiviteter. Där finns också te-
lefonnummer till kontaktpersoner. Tag kontakt! 
 
Håkan har tidigare skickat ut info om några kulturaktiviteter – 
gympa för hjärnan och själen! 
 
Vi kan tipsa om en svart-vit lite smal film som heter The Party, som 
inte handlar om det man tror utan är ett litet kammarspel med ett 
oväntat slut. Bra skådespeleri, skicklig intrig och lösningen kommer 
i sista bildrutan. Går på Zita. 
 
Vädret !? 
 
Varma hälsningar från styrelsen; Kia, Ingegerd och Håkan 
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