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Bästa SPF:are! 
 
En medlem undrade vilken beredskap kommunen har för större olyckor, t ex 
långvarigt strömavbrott, en större brand eller liknande. 
Botkyrka har, liksom alla Sveriges kommuner, en krisgrupp kallad POSOM. 
Det är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer. Gruppen sammankallas och leds av socialchefen. 
I gruppen ingår bl a representanter för kommunen, räddningstjänsten och 
kyrkan. Mer information finns på kommunens hemsida under rubriken 
Krisgrupp POSOM. Du kan komma i kontakt med gruppen via kommunens 
växel, tel 08 – 530 610 00.  
Staten har ett övergripande ansvar för katastrofer och kriser genom MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hemsidan för allmänheten 
heter krisinformation.se. Där finns mycket som kan vara bra att veta. 
 
Onsdagsvandringen 6 mars drog rekordmånga: hela 22 st trotsade kylan 
och vinden och vandrade i ca 5 km på historisk mark i Alby via Elvesta gård. 
Värmande lunch på Subtopia. 
 
Bilden nedan är från Elvesta gård 

https://www.krisinformation.se/
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Detta händer den närmaste framtiden: 
 
13/3 kl 10.00 Onsdagsvandringen: "Samling vid Pressbyrån i Tullinge 

C kl. 10.00 där väntar Monica Erlandsson som leder 
vandringen. Buss 713 från Tumba kl. 9.39 eller med tåg.  
Vi promenerar mot Hamra Egnahem. Barbro Bolander 
kommer med och berättar om hus och människor från sin 
barndoms Tullinge. 
Ta med matsäck och sittunderlag. Väl mött hälsar  
Marianne." 

 
14/3 kl 09.20 Klassisk musik, jazz och gamla tongångar: Studie- 

Cirkeln fortsätter men tar gärna emot nya medlemmar.  
Plats: Broängsgården. Ingen förhandsanmälan krävs. 
Kontaktperson: Monica Mattisson 08-583 514 44. 

 
19/3 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets hus. Kostnad 100 kr. 
   Kaffe ingår, medtag eget bröd. Motionsdansen brukar  
   locka ett hundratal personer varje gång. Kontaktperson:  
   Gunhild Jonsson, tel 070-725 3650. 
 



I programbladet hittar du många andra aktiviteter som kan intressera. Du är 
också välkommen med förslag och önskemål. Om du har ett specialintresse 
eller en hobby och vill komma i kontakt med likasinnade kan vi hjälpa till. 
Kontaktperson är Elsie Astridsdotter, 08-532 522 93, eller 
elsie.astrids@comhem.se 

 
Nytt:  
 
15/5 kl 12.00  Vårlunch! Plats: Restaurang Novisen, Tumba  
   gymnasium. Vi återkommer med uppgifter om bokning  
   och pris inom kort. 
 
Kurt Lundgren på SeniorNet sätter ihop en resa till Vuollerim under 
sommaren, anmälan skall dock vara inne senast 1 april. Mer info kommer 
under lördagen! 
 
MUSIK med Botkyrka symfoniorkester 
 
SÖNDAG 17 MARS kl 17.00 i Tumba Kyrka, Prästgårdsvägen 
Operakonsert med Botkyrka symfoniorkester och solister från Stockholms 
Operastudio. Pärlor från operor av bl.a. Mozart, Rossini, Massenet och 
Gounot. Dirigent Carl-Otto Erasmie. www.botkyrka.symfoniorkester.se/.  
Pris: 120 kr. 
 
Mer MUSIK av annat slag: 
”Torsdag 28/3 spelar vi på Koordinaten i Oxelösund kl 19.00 
2 set med tradjazzlåtar som blev populära på 1950 - 60 talet 
Entré kr 150.-.  
Biljetter kan köpas i Oxelösund på Koordinaten och i Nyköping på Turistbyrån, 
Culturum och Rosvalla. 
Läs även om konserten på www.visitoxelosund.se. Där man också kan köpa 
biljett. Om Ni vill höra oss redan nu kan Ni Skriva Arne Ericson Hot Six på 
Google eller Youtube så dyker vi upp med ljud och bild. 
 
Om Ni vill långtidsplanera så kan vi berätta att vi spelar sommarjazz i  

Nävekvarns Folketspark lördag 27/7 kl 19.00  

Jazzhälsningar från 

ALLA MUSIKANTERNA I HOT SIX 

070-2821172   

naericson41@gmail.com” 
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Repetition från förra veckobladet: 
Stockholmsdistriktet lockar med några resor under hösten, men i närtid 
finns: 
 
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. 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
gm  

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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