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Bästa SPF:are                   Vecka 16 2018 
 
Vilka fantastiska dagar! 
Nu kanske vi kan hänga in vinterkappor och vinterrockar? Och snart 
kommer rapporter om höga flöden och översvämningar, aldrig kan 
man vara riktigt glad. 
 
Glad är man inte heller av de rapporter som visar att Sveriges pens-
ioner inte längre finns i topp i jämförelse med andra länder. Fast det 
visste vi innan. Men det är skamligt av ett välfärdsland som Sverige. 
Pensionssystemet måste göras om, idag finns alldeles för många 
”bromsar” inlagda. 
 
Pensionerna kan kommunen inte göra något åt, men det finns 
andra frågor för oss seniorer där kommunen har det avgörande be-
slutet: hemtjänst, vård-och omsorgsboende, trygghetsboende, 
trygghet på gator och torg och kulturutbud bl.a. 
 
Den 18 april kan du ställa dina frågor till de lokala politikerna från 
de partier som ingår i kommunfullmäktige. Vi har samlat in ett antal 
frågor från SPF:are, och det kommer att bli en allmän frågestund. 
 
Var: Tumbascenens foajé 
När: 14.00 - 15.30 ca 
Kaffe: Serveras från 13.30 
Välkommen! Tag gärna med vän, väninna, granne …….  
 
 
Onsdagen den 18 april VECKOVANDRINGEN    
Vi träffas vid busstorget i Tullinge klockan 10.00. 
Tåg avgår från Tumba station 09.59 
Ingen matsäck 
Vandringen leds av Ella 



   

    
      
 
 
 

Botkyrka 
 

 

                                                         
                                                                                           

 

 

Onsdagen 11 april 
vandrade tio st i Tull-
inge, god lunch på 
café i Tullinge cent-
rum. (Marianne 
Backman, vår rappor-
tör) 
 
 
 
 
 
 

 
Den 19 april är SPF värd för PUB-träffen i Seniorhuset. 
Temat blir våren och vårblommorna. Vi får träffa Tumba Blomsteraf-
fär som berättar och visar vårplantor. och tipsar om planteringar och 
nya växter och om vilka växter som trivs ihop. Hög tid! 
Det kommer förstås att finnas kaffe, te och annan dryck och förstås 
något gott att äta. Allt till självkostnadspris. 
Tid: klockan 16.00 
 
Den 23 april har vi månadsmöte, klockan 13.00 i Tumbascenens 
foajé. Denna gång gästas vi av Mats Heden som bjuder oss på 
sångnummer från Hasse och Tages många revyer, filmer och ski-
vor. Vi får också anekdoter om Hasse och Tage. Vi minns dem med 
värme och vi kommer ihåg de kluriga, viktiga och ömsinta texterna. 
Välkomna till en trevlig stunds avkoppling i vårsysslorna. 
 
Den 25 april, klockan 10.00-ca 12.00 är det besök på Scania och 
det lilla museet. Litet men intressant. Museet finns i Marcus Wal-
lenberghallen, Scania och besöket kostar ingenting. 
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Anmälan och information: Ulf Wagenborg 070 268 94 15 eller 
ulf.wagenborg@telia.com. 
 
I tidigare veckobrev har vi redogjort för samåkning och bussar. 
 
Den 27 april visar Bioträffen filmen Jordgubbslandet. Det är en 
angelägen film. När jag (Kia) såg den blev jag berörd, bestört och 
ändå varm och jag bär den med mig ännu. Se den och diskutera 
den. Det är fantastiskt skådespeleri av ungdomarna och det är 
vackert foto över jordgubbsfälten i Blekinge. 
Hur många har varit i södra Sverige och plockat jordgubbar i sin 
ungdom? Från mina hemtrakter var det vanligt. 
 
Var: Tumbascenen 
Klockan: 14.00 
Tid: 1 tim. 33 min. 
 
Den 6 maj, en söndag, besöker vi Sturehofs slott för visnings-
runda och kaffe-te byffé. Slottet är lagom stort att göra en vandring i 
och det finns fantastiska kakelugnar att beskåda – fantastiska! 
Förra gången vi var där var det en ståtlig kaffe-tebyffé med mycket 
smått och väldigt gott. Vi intog vårt kaffe vid ett stort runt bord i en 
av salongerna och hade väldigt trevligt.  
 
Pris: 195 kronor för visning och kaffe/te 
Tid: Klockan 14.00 
Samåkning: från Seniorhuset i Tumba klockan 13.30 
Anmälan: till Saga Andersson 070 870 66 54 eller 
anderssonsaga@ouylook.com 
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Den 16 maj blir det vårlunch med information 

Boka onsdagen den 16 maj, klockan 12.00 för en härlig vårlunch. Vi 
serverar en vårbuffé i Tumbascenens foajé precis som med den 
uppskattade jullunchen. Se separat program, bifogat nedan. 
 
Styrelsen har beslutat att priset per person ska vara 130 kronor. 
Vi hoppas att vi blir riktigt många som vill äta vårlunch tillsammans 
 
Anmälan till Saga Andersson 070 870 66 54 eller 
anderssonsaga@ outlook.com 
Betalning senast 6 maj till vår kassör Jarl Johansson  
plusgiro 61 95 73-9 
 
 
 
Nu önskar styrelsen fortsatt glad vår genom Kia, Ingegerd, Elisa-
beth och Håkan 
 
 

Välkommen till Vårlunch! 

  
Onsdagen den 16 maj kl 12.00 (insläpp kl 11:45) 
  
SPF Botkyrka serverar en vårbuffé för sina medlemmar i Tumbafoajén. 
  

Vi kommer att erbjuda: 

  

Matjessill med tillbehör och kokt potatis 

Gravad lax med skånsk senapssås 

Ägghalva toppad med citronmajonnäs och kaviar 

Citronmarinerad örtstekt kyckling 

Potatissallad med cocktailtomat, babyspenat, rödlök och rädisor 

Nybakat bröd med smör och ost och knäckebröd 

Öl och vatten 
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Vin eller snaps till självkostnadspris 

Kaffe med rabarber- och kokospaj med vaniljgrädde 

  

Om du har allergiska besvär bör vi få veta detta vid anmälan. 

  

Anmälan gör du till Saga Andersson 070 870 66 54 alt. anderssonsaga@outlook.com  
senast den 6 maj. 
  

Pris: 130  kronor/person som skall vara vår kassör tillhanda senast den 6 maj  Plusgiro 
619573-9. 

  

OBS! Anmälan är bindande.  
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foto från Öland 
Kia Hjelte 


