
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 05 2021 
 

 
 

Förra veckans vandring gick längs Mälarens strand. Alltid lika 
stimulerande att få träffa trevliga människor och se nya hörn av vår 
närmiljö. Elva deltagare, ca 5 km. 
 
Ett tips för dig som vill åka skidor utan att trängas i spåren på Lida: På 
Rikstens golfbana har ett par personer dragit upp spår längs utkanten av 
golfbanan. Spåren är ca 5,5 km. 
 
Aktuellt: 
Onsdag 3/2 kl 11.00 samlas vi vid Trädgårdstorp. Beroende på väder så 

går vi mot Flottsbro eller runt i villaområdet. 
 
Vinnare i förra veckans frågesport blev: Kerstin Sennerö med alla rätt. 
Fullständig resultatlista bifogas, liksom regler och veckans frågor 
 
Tumbascenen börjar visa filmer igen, med max åtta besökare per gång. 
Biljetter endast via förköp; serveringen är stängd. Se sist i vackobladet. 
 



Vi har fått in ett tips om hur man kan läsa tidningar gratis på nätet, 
tidningar och tidskrifter från hela världen. OBS att man gör det från sitt 
lokala bibliotek, inte hemma vid datorn (det går att ladda ner appen, men 
den gäller bara i sju dagar). Se efter kontaktuppgifter nedan. 
 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
 
Kontaktuppgifter: 
     

Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 
072-253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 

Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 
073-962 03 34 
 

Anders Magnusson  
andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 

Saga Andersson 
anderssonsaga@outlook.com 
070-870 66 54 
 

Lennart Blixth 
blixthlennart@gmail.com 
070-322 00 17 
 

Ingegerd Johansson 
ingegerd.johansson.99@gmail.com 
070-446 48 06 
 

Jarl Johansson 
jarl@percico.com 
070-755 32 55 
 

Kerstin Risveden 
kerstin.risveden@outlook.com 
070-749 05 12 
 

Jens Vollmer 
jensantonvollmer@gmail.com 
070-696 06 54 
 

 

     

Dagstidningar på nätet - Gratis 
För den datavane:  
Logga in på ditt lokala bibliotek (t ex det i Tumba). ”Klicka på E-böcker” eller ”Vi erbjuder”. 
Klicka på E-tidningar från hela världen. Klicka på PressReader. Du är inne. 
 
För den ovane 
1. Logga in på ditt lokala bibliotek 
2. Klicka på E-böcker 
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3. Klicka på E-tidningar från hela världen 

 
 

 
 
4. Klicka på PressReader längst ner i hörnet. Passa på att lyssna på informationsvideorna ovan 

 
5. Klicka på den tidning du vill läsa.(DN finns tyvärr inte med). 
6. Klicka på Read now längst ner till vänster 
    (Här har jag valt Svenska Dagbladet) 

 
7. Därefter kan du välja Hur du vill läsa, längst ner till vänster 

 
 
PageView som den tryckta tidningen 
TextView – lite läsvänligare 



8. De tre små prickarna högst upp i högerhörnet har nedanstående erbjudanden  
(Det innebär t ex att du kan få texten uppläst för dig i vissa tidskrifter). 

 
 
9. Och längst upp till höger en sökruta. 

 
 
10. Nu är det bara att klicka runt och hitta mer. 
 
Lycka till. 

Tumbascenen bio 
Hej kära biopublik! Vi saknar er och det är säkert många av er som saknar att gå på bio i 
Tumba. Därför har vi nu tagit ett försiktigt steg att öppna upp Tumbascenen igen, med de re-
striktioner som gäller för offentliga evenemang. Vi tänker starta med några av de svenska fil-
mer som vunnit olika priser som presenterades på Guldbaggegalan i måndags. Vi har ett 
maxtak på 8 besökare per föreställning och säljer endast biljetter via förköp. Om det är nå-
gon av filmerna som blir slutsålda och fler av er vill se den filmen så kommer vi efter hand 
att lägga in extra föreställningar. Håll koll på vår hemsida tumbascenen.se. Där finns också 
länkar till biljettköp för varje film. 
På lördag 30 januari 19.00 och tisdag 2 februari 13.30 kommer vi att visa Met-operan 
Cavalleria Rusticana/Pajazzo, det finns fortfarande biljetter kvar till båda föreställningarna. 
För att minimera kontakt mellan vår publik så öppnar vi Tumbascenen 15 minuter innan 
föreställningarna startar, och släpper in publiken direkt i salongen. Vi kommer i dagsläget att 
hålla serveringen stängd, för allas säkerhet. Välkommen! 
 

http://tumbascenen.se/


  
 
 
 

 
 

 

GRETA 

Onsdag 3 februari klockan 19.00 

Torsdag 4 februari klockan 14.00 

Längd 1:37. Biljettpris 100 kr. För biljett-

köp, klicka på valfritt datum ovan. Max 8 

besökare per visning. 

I augusti 2018 inleder 15-åriga Greta 

Thunberg sin skolstrejk för klimatet. Frå-

gan hon ställer till vuxenvärlden: Om inte 

ni bryr er om min framtid på planeten, 

varför ska jag då bry mig om min framtid 

i skolan? Inom bara några månader växer 

hennes strejk till en världsomspännande 

rörelse. 

 
SPRING UJE SPRING 

Söndag 7 februari klockan 19.00 

Tisdag 9 januari klockan 14.00 

Längd 1:18. Biljettpris 100 kr. För biljettköp, klicka på valfritt 

datum ovan. Max 8 besökare per visning. 

Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop med popmu-

sik om livet och vardagen. Det är när livet tar vändningar du inte 

kunde fantisera om som frågan ställs på sin spets: vad är det som 

är värt nåt? Uje Brandelius och hans familj spelar sig själva i en 

film som utspelar sig under ett par sommarveckor i Stockholms-

förorten Bredäng. 

 
CHARTER 

Onsdag 10 februari klockan 14.00 

Onsdag 10 februari klockan 19.00 

Längd 1:34. Biljettpris 100 kr. För biljett-

köp, klicka på valfritt datum ovan. Max 8 

besökare per visning. 

Alice inser att hon kommer att förlora sin 

pågående vårdnadstvist. Hon beslutar sig 

för att föra bort sina två barn och ta med 

dem på en charterresa, som ett sista försök 

att vinna tillbaka dem. 
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_____________________________________ THE END _____________________________________ 

 

MIN PAPPA MARIANNE 

Söndag 14 februari klockan 19.00 

Tisdag 16 februari klockan 14.00 

Längd 1:50. Biljettpris 100 kr. För biljett-

köp, klicka på valfritt datum ovan. Max 8 

besökare per visning. 

Efter att ha brutit upp med pojkvännen 

återvänder Hanna, 28, till Alingsås för ett 

vikariat på lokalnyheterna. När hennes 

älskade pappa, prästen med det stora 

skägget, avslöjar att han egentligen vill 

vara Marianne vänds Hannas värld upp 

och ner. Men för pappa Marianne finns 

ingen återvändo, hon måste äntligen få 

vara den hon är. Det blir en omtumlande 

resa för Hanna som inte kände vare sig 

själv eller sin pappa så väl som hon 

trodde. 
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