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Bästa SPF-are! 
 
Snö är vackert, men medför onekligen vissa problem, t ex för pendlare som  
skulle ta trapporna upp från Tullinge station på fredagskvällen.   
 
Detta händer den närmaste tiden: 
 
6 februari:  "Onsdagsvandringen den 6 februari. Tag pendeln från Tullinge kl 

09.57. Avstigning Tumba C kl 10.01. Gå till Tumba busstation. Vi 
träffas nedanför rulltrapporna och där väntar Monica C som leder 
vandringen. Vi äter lunch på Novisen (Restaurangskolan).  
Väl mött hälsar Marianne." 
 



 
 

”Vi var 12 st som trotsade kylan 
och gick 4,5 km via Trädgårds-
torp längs Tullinge strand till 
Tullinge Centrum där vi åt lunch 
på Tullinge Pizzeria". 

 
 
 
 
 
 

 
9-11 februari: Resa till Jokkmokks marknad. Extremt varma kläder  

     rekommenderas! 
 

19 februari:   Studiebesök på Bactiguard, Alfred Nobels allé 150, Tullinge. Ta 
                     chansen att få en inblick i verksamheten hos ett internationellt            
       högteknologiskt företag. Start 09.30, förhandsanmälan till   
                     Ingegerd Johansson, 070-446 48 06 eller   
                     ingegerd.johansson.99@gmail.com. Max 25 deltagare. 
 

22 februari kl 14.00: Bioträffen visar denna gång den flerfaldigt  
                    guldbaggebelönade Gräns, en magisk och mystisk film. 
 
Botkyrka Riksteaterförening (boka via Bodil Nordström, 08-778 25 98): 
 
10 februari kl 18.00 i Hallunda Folkets Hus visas 123 Schtunk – ett urtaget 
hjärta, 200 kr med scenpass. 
 
18 februari kl 19.00 på Riksteatern visas 24 timmar svart kvinna, 150 kr med 
scenpass. 
 
I Distriktsbladets hittar vi under februari: 
 
15 februari kl 19, Träffpunkt Berwaldhallen, Mäkelä möter Leonidas 
Kavakos, 250 kr för SPF-medlemmar, ring 08-784 24 66. 
 
21 februari kl 14 – 15 är det Museirond på Etnografiska meseet, fjädrar, 
fjädrar! 100 kr som inkluderar kaffe med kaka. 
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Där finns också några resor, t ex Kulturhelg i Tallinn 5 – 8 juni med Verdis La 
Traviata på Nationaloperan. Eller varför inte med M/S Birka till Höga kusten 27 
– 29 maj? 
 

 
Vänliga vinterhälsningar från styrelsen  
gm 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
 

elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se 
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