
  

    
      
 

Botkyrka 

                                                                  Vecka 07 2019  
 

                         
 

Seniorhuset, Tumba, för en vecka sedan 

 
Bästa SPF-are! 
 
Sedan vintersolståndet har dagen förlängts med nästan tre timmar här i 
mellansverige. Nu blir det lättare för oss att fylla D-vitamindepåerna.  
 

Onsdagsvandringen 
6/2: Rekordmånga, 
hela 19 st gick från 
Tumba C 3,7 km i 
härligt solsken, men 
kallt, för att äta lunch 
på Novisen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Detta händer den närmaste tiden: 
 
13/2 kl 09.35 "Onsdagsvandring den 13 februari tar vi buss nr 715 kl  
  09.39 från Tumba C mot Solbo. Berit Holmsten som leder  
  vandringen stiger på bussen vid hållplats Vattravägen. Vi  

åker till Solbo där vi stiger av och går mot Vårsta. Lunch  
äts på Vårsta Pizzeria. Väl mött önskar Marianne." 
 

18/2 kl 11.15  Balansträningen startar. Det finns fortfarande platser 
kvar. Plats: Storvretshallen, lilla gymnastiksalen. 
Kontaktperson: Ingegerd Johansson, 070 446 48 06, eller 
ingegerd.johansson.99@gmail.com 

 

19/2 kl 09.30  Studiebesök på Bactiguard, Tullinge. Denna aktivitet är 
nu fulltecknad. 

mailto:ingegerd.johansson.99@gmail.com


19/2 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets hus. Entré 100 kr, kaffe 
ingår. Medtag eget bröd. 

 
22/2 kl 14.00 Bioträffen visar Gräns, en av de mest framgångsrika 

svenska filmerna från 2018. 
 
25/2 kl 13.00 Månadsträff med årsmöte. Ev motioner skall in senast  
  måndag 11/2: elisabethbackman@outlook.com. 
 
Se också vårt programhäfte. Där finns en hel del både nyttigt och roligt att 
pigga upp sig med. 
 
Botkyrka Riksteaterförening: 
 
18/2 kl 19.00 på Riksteatern, 24 timmar svart kvinna om den dagliga kampen 
mot rasism och sexism i dagens Sverige. 150 kr med scenpass. 
 
3/3 kl 18.00 i Hallunda Folkets Hus, Väckarklockan. Elin Wägner besöker 
dagens Sverige för att fira vårt 100-årsjubileum av den kvinnliga rösträtten. 
 
Glöm inte att kolla utbudet av resor och aktiviteter på Stockholmsdistriktets 
hemsida. En fjortondagars resa till Nerja i Spanien står närmast på tur, redan 
16/2 
 
Liljevalchs Vårsalong pågår för fullt, där brukar alltid finnas en hel del roligt 
att titta på. I år har Liljevalchs och ABBA-museet en gemensam drive, se 
nedan, knyckt från SPF Grödinges veckobrev: 
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Till sist: 
Efterlysning 

 
 Det behövs fler personer för att sköta kaffeserveringen vid vartannat 
månadsmöte under våren. Du som vill göra en insats tillsammans med andra 
trevliga människor under våren, hör av dig till Ingegerd Johansson, tel 070-446 
48 06, eller till valberedningens ordförande Ingrid Hedin, tel 070-404 07 61. 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen  
gm 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se 
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