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Bästa SPF-are!                    Vecka 06 2021 
 

 
 

Förra veckans vandring gick genom ett soligt men kallt Tullinge. 
Ta chansen att fylla på D-vitamindepåerna i det vackra vintervädret! 
 
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. 
 
Den 4 februari sammanträdde pensionärsrådet, där representanter för 
seniorföreningarna får träffa olika beslutsfattare i kommunen. 
Huvudpunkt på dagordningen var coronasituationen i kommunen. I stort 
sett alla med särskilt boende har redan fått vaccindos 2. Vaccination av 
personal pågår, men har saktat av något på grund av brist på vaccin.  
En särskild avdelning på ett äldreboende är reserverad för smittade. Där 
fanns 9 personer den 4/2.  



Det är fortfarande oklart hur vaccinationen av oss övriga 65-plussare ska 
gå till. Enligt Mitti kommer vi att få ett brev med information. Det bästa är 
nog att gå in på 1177.se då och då för uppdatering.  
 
Förra veckobrevet tipsade om att vi kan läsa nästan alla bibliotekets 
tidskrifter digitalt. Det var inte busenkelt att ta dig dit, men väl värt 
besväret. Hur du gör framgår av bilagan, efter Kontaktuppgifterna. 
 
Veckans frågetävling, förra veckans resultat, och reglerna finns som 
vanligt i extra bilagor. 
 
Aktuellt: 
Onsdag 10/2 kl 11.00 Veckans vandring. Vi samlas vi vid ICA Maxi 

Botkyrka, parkeringen vid System-bolaget. Vi 
vandrar till Eriksbergsåsen, ca 4 km. 

 
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 
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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 

 
3. Klicka på E-tidningar från hela världen 
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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. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

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. 

 

http://tumbascenen.se/
https://bio.se/bokning/cinemaId/2281/sessionId/39
https://bio.se/bokning/cinemaId/2281/sessionId/41


 

 
 
  

  

  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 

 

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. 

 
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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