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Bästa SPF:are                  Vecka 10, 2018 
     
Vinter äntligen!!! 
 
Nu är det broddar på och stavar som gäller. Ta det försiktigt också i 
snömodden som kommer. 
 
Förra veckan hade vi ett välbesökt årsmöte med parentation, musik 
och bra förhandlingar och dessutom semla till kaffet. Vi fick både 
”andlig” sång och den trevliga låten om gubben och Igelkottaskinn-
et. 
 
Styrelsen blev omvald i sin helhet. Vi tackar för förtroendet. De allra 
flesta funktionärerna blev också kvar och det tackar vi särskilt för. 
Eva Britt Olsson från värdlag 2 har valt att sluta. Tack Eva Britt för 
din insats för SPF och våra månadsmöten.  
 
Käthe Westerberg och Berit Sand från värdlag 1 har också valt att 
sluta men kvarstår i festkommittén. Tack för det arbete ni gjort i 
värdlaget och vi är mycket glada för att ni finns med i festkommit-
tén. 
 
Nu i veckan, torsdag, har vi styrelsemöte med en diger dagordning. 
 
Onsdagen den 7 mars och veckovandringen. 
”.. tar vi tåget från Tullinge 09.42 och från Tumba 09.46 och åker till 
Rönninge station. Ingen matsäck.  
6 tappra gick i snövädret förra onsdagen till Saluhallen på Dalvä-
gen. Gun och Birgit.” 
 
Måndagen den 12 mars är det SPF Lilla Café som håller öppet 
mellan klockan 14.00 och 15.30 i Seniorhuset. Gott kaffe med bröd 
för 20 kronor och trevlig samvaro utlovas. 
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Måndagen den 12 mars kl 10.00-12.00 startar också cirkeln ” Vå-
gar jag bli gammal i Botkyrka” med Anders Magnusson. Man kom-
mer att prata om kommunens resurser, bjuda in företrädare från 
kommunen för att ställa frågor och man kommer att besöka kom-
munens äldreboende och också de privata. Viktiga frågor! 
Anmälan till Anders senast en vecka före start: 073 979 17 88 
 
Fredag den 9 mars och fredag den 23 mars, klockan 13.00-15.00 
får SPF en specialvisning om Nordamerikas indianer. Man kommer 
också att få se unika föremål ur samlingarna, på nära håll. Något 
som museet normalt inte har möjlighet att göra. Det sker på Etno-
grafiska museet. Visningen avslutas med fika i restaurangen.  
Anmälan: Receptionen Etnografiska Museet 010 456 12 99. Anmä-
lan är bindande.  
Pris: 100 kronor inkl. kaffe och kaka. Betalas på plats. 
Hitta: buss 69 vid Nybroplan till hållplatsen Museiparken. 
 
 
Vårfesten som var planerad till den 6 april kommer inte att bli av. 
Men vi kommer tillbaka med ett annat förslag.  
 
Mall of Scandinavia och Friends Arena är i farozonen, alltför få 
har anmält sig hittills. Skall det bli av behöver vi fler anmälningar, 
senast 22 mars! Besöket är planerat till onsdag 28 mars. Hör av er 
till Ingegerd Johansson, 070-446 48 05. 
 
Lördagen den 10 mars arrangerar Slagsta Gille Folkmusikcafé 
i Grindstugan Slagsta Gårdsväg 2 (ovanför Slagsta  Motell). 
Fri entré. De bjuder på musik och flera spelmän uppträder. 
Ni kan köpa kaffe med bröd. 
Välkomna hälsar Slagsta Gille. 
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Grödinge SPF har följande att erbjuda, vi får säkert medfölja om 
plats finns: 
 
Mer platser till Konst och Musik i Waxholm 
Möjlighet att anmäla sig till resan söndagen 25 mars då vi fått 10 
platser till. Anmälan till Margareta Ståhlberg på tel: 076-1037731 
eller e-post: margareta.stahlberg@telia.com. 
Resan kostar 830 kronor 
Anmälan senast 8 mars, betalning senast 12 mars till 
föreningens pluskonto 643971-5. 
Om ni är intresserade ses vi vid Tumba station kl 8.00 
 
Grödinge SPF tipsar också om Ett drömspel med 123 Schtunk 11 
mars, se deras veckobrev. 
 
Stockholmsdistriktet tipsar om en konsert i Berwaldhallen 29 mars, 
Big Fat Brass, se distriktets hemsida. Där finns också en resa till 
Litauen 3 – 7 juni med Tallink, m fl (om inte våra egna inkluderar 
just ditt resmål). 
 
Sista anmälningsdag: Till våra olika program finns en sista anmäl-
ningsdag. Ibland står det bara sista inbetalningsdag som då blir 
sista anmälningsdag. Har du frågor omkring anmälningar och dylikt 
så ring till kontaktpersonen eller till någon i styrelsen. 
 
Pensioner: Lite glädjande också. De 150 000 seniorerna som fick 
mindre pension i början av året (gällde de som arbetat inom kom-
mun och landsting) får nu behålla sina pensioner på förra årets nivå 
– åtminstone i år! Vi får se hur de lyckas i förhandlingarna inför 
kommande år. 
För övrigt är det skamligt att Sverige har så många pensionärer 
med så låga pensioner.  
SPF behövs som blåslampa! 
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Varning! 
Vi har läst i media och hört av seniorer som blivit uppringda av olika 
personer för att lösa ekonomiska frågor – men det har varit bluff och 
försök till bedrägeri. Till och med har kända bankers namn varit in-
blandade. Så var observanta och lämna inte ut några kontouppgif-
ter. 
 
 
 

                                  
 
  
Hälsningar från Styrelsen gm Kia, Ingegerd, Elisabeth och Håkan  

 


