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Bästa SPF:are! 
 
Årsmötet den 25 förlöpte effektivt och friktionsfritt, mycket tack vare 
ordförande Kia Hjelte och sekreterare Anthony Bristow. Protokollet läggs ut till 
allmänt beskådande så snart det är justerat.  
 
En medlem undrade över vad medlemsavgiften används till, och då främst den 
stora del av beloppet som går till förbundet. En del av svaret kan du se om du 
läser det senaste nyhetsbrevet, Seniorbladet, som du fått som e-mail. 
Tidningen Senioren är den största posten i förbundets budget, men minst lika 
viktig är den lobbyverksamhet och opinionsbildning som t ex vår 
förbundsordförande Eva Eriksson bedriver. 
  
Pensionerna är för närvarande förbundets tyngsta fråga. Där samarbetar vi 
med övriga seniororganisationer för att vi i Sveriges ska nå samma 
ekonomiska standard som seniorerna i jämförbara länder i Europa. Vissa 
förbättringar utlovades som bekant i valrörelsen. Så småningom får vi väl se 
hur det blir i verkligheten. 
 



Detta händer den närmaste tiden: 
 
5/3 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. 
 

5/3 kl 13.00  Motionsdans i Tumba Folkets Hus, Segersjö,  
   Scheelevägen 41 - 43. Entré 100 kr. Kaffe ingår, medtag 
    eget bröd.  
 
6/3 kl 09.35 "Onsdagsvandring den 6 mars tar vi buss nr 738 kl 

09.40 från Tumba busstation, där väntar Margareta 
Thunberg som leder vandringen. Vi stiger av vid Älvesta  
och går fram till gården. Vidare över åsen till Alby.  
Avslutar med något att äta på Subtopia." 

 
28/3 kl 16.00 Årets första PUB-träff, arrangerad av PRO. Vi informerar 

Om programmet när vi vet. 
 

4 – 9 april  Resan till Holland, se programbladet. 
 
Stockholmsdistriktet lockar med några resor under hösten, men i närtid 
finns: 
 
6/3 kl 14.00 Vikingaliv, Hugget i sten och 
 
27/3 kl 14.00 Vikingaliv, Drakskeppens framfart, för båda klicka här. 
 
14/3 kl 19.00 Träffpunkt Berwaldhallen, Alfvén, Sibelius & Schnelzer. 
  Mer info här. 
 
Botkyrka Riksteaterförening visar under mars månad: 
 
18/3 kl 19.00 Svante möter Beppe Wolgers på Tumbascenen 
 
21/3 kl 12.00 Franska kort, soppteater i Tumbascenens Café Garbo 
 
24/3 kl 18.00 Säg Algots det räcker i Segersjö Folkets Hus 
 
Riksteaterföreningens hemsida hittar du här. 
 
 

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/temtemavisning-vikinga-liv-vt-19.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.berwaldhallen.se/konsert/alfven-sibelius-schnelzer/
http://www.botkyrka.riksteatern.se/


Vänliga hälsningar från styrelsen  

gm Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se 
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