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Bästa SPF:are                    Vecka 6, 2018 
     
Tänk att vi är inne i februari månad redan och dagarna blir sakta 
något längre. Skönt. 
 
Och tänk att även i den stora världen utanför SPF kan det bli, om 
inte underverk, så ändå ordentlig rättelse. Vi tänker på de 150 000 
seniorer som fick sänkt pension men som nu fått upprättelse och får 
samma belopp som de fick 2017. SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting skjuter till pengarna. Vackert så. 
 
Onsdag 7 januari och veckovandring som vanligt. Klockan 09.45 
är det samling vid Tumba station för vandring till vackra Hamra gård 
och lunch. Förra veckan var det 10 SPF:are som gick via Tullinge 
Gård ner till Strandvägen och Maden där man intog egen matsäck 
och hade trevligt. 
 
Onsdag 7 februari är det utfrågning av oppositionen i Landstinget 
(S, V, MP) klockan 13.00 i stora Landstingssalen. Alla är välkomna. 
 
Lördag 10 februari klockan 13.00-17.00 är det Slagsta Gilles vin-
terstämma. På kvällen är det gammeldans. Allt sker i Hallunda Fol-
kets Hus, Bragesalen och inträdet är 80 kronor för seniorer.  
Upplev folkmusik och dans och/eller dansa själv. Glad blir man! 
 
Måndag den 12 februari klockan 14.00-15.30 är det så dags för 
SPF Lilla Café i Seniorhuset, som vanligt med gott kaffe och trev-
ligt prat. Det behövs ingen föranmälan. Kaffe och bröd för 20 kro-
nor. 
 
Torsdag 15 februari klockan10.00-12.00 i ABF huset, Sveavägen 
41, Stockholm, Sandlersalen. Ett seminarium om framtidens 
läkarbesök. 
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Till seminariet kommer en av de stora aktörerna i Sverige, Dr Kry 
med sin Sverigechef att medverka (Livia Holm). Hon kommer att 
presentera verksamheten i dag och hur hon ser på ”första linjens” 
läkarbesök och som inte kräver fysisk närvaro. Kommer vi att be-
söka doktorn via länk på våra mobiler och läsplattor på tider som 
passar oss? Utvecklingen går snabbt! 
 
Avgift:   Seminariet är kostnadsfritt, men om man uteblir och 

inte meddelar debiteras det en kostnad på 100  
kronor. 

Anmälan:  görs till Distriktskansliet, 08 720 77 30 eller  
info@spfstockholm.se 

 
Börjar det suga i resenerverna? Visst blir man sugen att packa väs-
kan den här tiden på året och när tidningarna svämmar över av re-
seannonser, den ena mer lockande än den andra. 
 
I vårt program hittar du reseförslag på sidorna 19 -24. Vi har ett va-
rierat utbud med kända arrangörer och reseledare. Vad sägs om 
Bodensjön och Mainau eller en resa i Nils Ferlins Roslagen? 
Birgit Wallin vet mer, 070 669 49 15 el. Anita Sjöblom 08 778 64 07. 
 
Dessutom erbjuder vi en friare form av resa till Österrike, en vand-
ringsresa med Austria Travel (sid 24). Här kan man välja att vandra 
i stor eller liten grupp och man kan välja olika vandringsvägar/leder 
av olika svårighetsgrad. Fri tillgång till alla 4 linbanorna och till da-
lens alla bussförbindelser. 
För mer information: Jarl Johansson, 070 755 32 55 eller  
jarl@percico.com 
 
En annan spännande och kortare resa är den som går till Gotska 
Sandön, se sid 23.  
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Här är dag ännu ej fastställd men det blir någon av dagarna 25, 27 
eller 30 maj. Dagsresa från Nynäshamn. 
Den 30 maj- 1 juni (onsdag-fredag) Resa med övernattning. Man 
väljer själv kategori för boende och mat måste man ha med sig.  
Se sid 24. 
Hur ofta åker man till Gotska Sandön? En verkligt annorlunda resa. 
 
Även här ger Jarl Johansson mer information. 
 
Det är tulpanernas tid! 
Nu är de som finast, härligt krispiga och vårliga. Du vet väl att det är 
nyttigt att omge sig med levande blommor och gröna växter. Det 
renar luften att andas (om man inte är allergiker förstås) och lugnar 
själen. 
Vi kan tipsa om en fin utflykt till Ulriksdals Växthus. Där kan man få 
skära sin bukett av tulpaner själv direkt från växtbädden och där 
brukar det finnas gott om andra vårblommor och blommande kvistar 
att tjusas av och dofta på. 
Där finns också ett trevligt café. 
 
   

 
Hälsningar fr styrelsen gm Kia, Ingegerd och Håkan (foto Kia H) 


