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Hasseln är redo för vårens ankomst 
 

 

Bästa SPF:are! 
 
Vintern gör en paus denna vecka, men SPF Botkyrka fortsätter i god takt.  
 
Aktuellt: 
 
25/2 kl 13.00 Månadsträff med årsmöte. Missa inte det! Dagordning 
             och andra årsmöteshandlingar finns på hemsidan, se 

      under fliken Om föreningen, eller klicka här (Ctrl + klick) 

Efter årsmötet informerar Anders och Christer om 1177,  
  landstingets informationsnummer, som har fler nyttiga 
  funktioner än vad många av oss känner till.  

 
26/2 kl 13.00 Flygfilmhistoria: Sista tillfället att få ta del av Göran  
   Hedqvists berättelse om flygets historia och se  
   flyghistoriska filmer. Plats: Seniorhuset, Tumba.  
   Ett fåtal platser kvar. 
 
27/2   Ingen onsdagsvandring denna vecka, nästa vandring blir 
  6 mars. Bilder från vandringen 20/2 finns längre ner. 
 
Det kan vara dags att påminna om några av våra friskvårdsaktiviteter som ni 
hittar i programbladet: 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/om-foreningen/arsmote-2019/


Varje tisdag kl 11.00 spelar SPF Botkyrka Bowling i Heron City. 
Kontaktperson är Björn Zethraeus, 08-778 07 89. 
 
Boule kan man spela i Björnkulla boulehall i Huddinge vintertid, Tullinge TP 
Bouleklubb. Intresserade SPF:are kan kontakta Britt Arenander, 08-778 44 61. 
 
Vill man dansa kan man besöka Tumba Folkets Hus i Segersjö, varannan 
tisdag 13.00 – 16.00, nästa tillfälle är 5 mars. Gunhild Jonsson håller i detta, 
070-725 36 50. 
 
Övrigt: 
Vår vandringsresa till Saalbach-Hinterglemm 11 - 18 september är nu 
fulltecknad. Däremot finns fortfarande platser kvar på resan till Ischgl 24 - 31 
augusti. Kontaktperson är Jarl Johansson, 070-755 32 55, eller 
jarl@percico.com. 
 
Måndagen 18/2 startade en välbesökt balansträningskurs i regi av Tumba 
GoIF. 
 
I onsdags, 20/2, var ett knappt 30-tal av oss på studiebesök hos Bactiguard, 
ett relativt nytt företag i Tullinge. Vi blev väl mottagna och informerade, och 
visades runt i de moderna lokalerna. I korthet tillverkar de en ytbeläggning 
som motstår bakteriepåbyggnad. Denna använder de själva för att ytbelägga 
katetrar av olika slag, men exporterar även till andra företag. Förvånansvärt 
mycket manuellt arbete! 
 
I Distriktsbladet hittar vi följande inom den närmsta framtiden: 
 
14/3 kl 19.00 Alfvén, Sibelius # Schnelzer i Berwaldhallen, energifylld 

orkestermusik med Radiosymfonikerna. För mer info 
klicka här. Ordinarie pris 120 – 430 kr. 

 
Botkyrka Riksteaterförening ger följande: 
 
3/3 kl 18.00 Väckarklocka i Hallunda Folkets Hus, 150 kr med 

scenpass. 
 
19/3 kl 19.00 Svante möter Beppe Wolgers på Tumbascenen. 

Svante Thuresson framför många av Beppe Wolgers 
välkända låtar. 200 kr med scenpass. 

 
 

mailto:jarl@percico.com
http://www.berwaldhallen.se/konsert/makela-moter-leonidas-kavakos/


Vi var 17 st. som vandrade 5 km i härligt men blåsigt väder med många 
kulturella upplevelser längs vägen. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se 
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