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Bästa SPF:are!     Vecka 20 2019 
 

 
 
 

Förra veckan avslutades för några av oss med en både ambitiös och 
gemytlig vin- och ostprovning. Vi som var med var överens om att 
denna aktivitet måste upprepas.  
 
Den 10/5 möttes representanter för alla SPF-föreningar på Söder-
törn. Vi diskuterade gemensamma angelägenheter som boende-
frågor, omsorg, sjukvård och liknande, men bytte också idéer om hur 
vi kan bidra till höjd livskvalitet genom att erbjuda meningsfulla 
aktiviteter, friskvård under trevliga former, resor, kultur och annat.  
 
Nu återstår inte så många programpunkter före sommaruppehållet. 
Detta är på gång: 



15/5 kl 10.00 Onsdagsvandring: "Vi träffas kl 10:00 vid bussarna 
i Tumba C, där väntar Monica Cumlin som leder. 
Vi promenerar från busstation upp till Solhöjden 
och tittar på de nya husen som är byggda där. Se-
dan via Nackdala till Tumbaparken för de som ska 
äta matsäck och vi andra till Novisen. Tag med 
matsäck för de som inte ska på SPF:s vårlunch 
(kl 12:00). Väl mött hälsar Marianne." 

15/5 kl 12.00  Vårlunch i Restaurang Novisen, Tumba gymna-
siums elevrestaurang. Entrén hittar du på byggna-
dens kortsida, den som vetter mot ishallen. Det är 
restaurangskolans andraårselever som ansvarar 
för lunchen, en riktig utmaning för dem och deras 
lärare. 

 
23/5 kl 16.00 PUB i Seniorhuset, SeniorNet arrangerar. Curt Carlsson 

berättar, kanske spelar han också. 
 

27/5 kl 13.00 Säsongens sista månadsträff. Vårt eminenta  
husband, Arne Ericsons Hot Six, står för under-
hållningen. Denna gång serveras tårta till kaffet. 

 

Planeringen inför hösten är i full gång. Redan klart: 
 
26/8 kl 13.00 Första månadsträffen med Rolf Fredriksson, 

pensionerad utrikeskorrespondent berättar. 
 
4/9 kl Utflykt med Cornelis Wreesvijk-tema till Stor-

holmen. Vi åker gemensamt till Ropsten och 
tar båt till Storholmen. Lunch, guide och under-
hållning ingår. Pris 425 kr. Mer om hur man 
anmäler sig kommer i höst. 

 
27/10 kl 15.00 Såsom i Himmelen, succémusikal på  
   Oscarsteatern. Vi har bokat 20 platser på parkett.  
  Ansvarig: Elsie Astridsdotter 
 



 
”Vi var 17 st som gick 4,4 km runt Fullersta i soligt väder med lite kyliga 
vindar.” 
 
Repetition: 
 
Stockholmsdistriktets resor: 
 
27 – 29 maj Kryssning till Höga Kusten och Härnösand med Birka 

Cruises. Pris från 2.685:-, kontakta 08-24 15 25. 
 
5 – 8 juni  Kulturhelg i våriga Tallinn i samarbete med Tallink: 

La Traviata på nationaloperan Estonia och Konrad Mägis 
konst på konstmuseet KUMU. Prisex: 2.825:-. Kontakta 
senioransvarig på Tallink, 08-666 33 33. 
 

15 – 23 september Minnesota, medlemsresa i Vilhelm Mobergs och 
Utvandrarnas fotspår i samarbete med CK:s Resor. Pris 
27.985:-, kontakta christer@cksresor.se eller 044-
209 090. 

 

mailto:christer@cksresor.se


31 okt – 12 nov Borneo och Singapore i samarbete med Lotus Travel, 
resan skall vara strapatsfri. Pris 29.950:-, mer info här. 
Ett fåtal platser kvar. 

 
10 nov – 1 dec Sicilien - Långtidssemester vid havet i mysiga Cefalù 

med ReseSkaparna. Pris 18.950:-, mer info och 
anmälan här.  

 
30 juni, 2 och 4 juli gör Cinderella kryssningar till Visby, två nätter ombord och 
en dag iland. Priset är 2.315:-/person efter seniorrabatt (100:-). Detta är under 
politikerveckan i Almedalen. Resan ordnas i samarbete mellan Björcks Resor 
och Viking Line. Kontakta Björcks Resor på 08-550 192 15 eller 
info@bjorcks.se och uppge koden Senior Visby vid bokning. 
 
 
16 – 18 maj kan man följa med Riksförbundet Svensk Trädgård till 
Växtmarknaden i Türi, Estland, se annons sist i veckobladet. 
 
22/9 anordnar PRO Botkyrka en heldagsresa (05.45 – ca 22.15) till Åland, 
Skördefest på Åland, som vi är välkomna att följa med på, annons bifogas 
separat. Priset är 552 kr/person, anmälan skall göras till PRO senast 31/5. 
 
Till sist: 
 

Val till Europaparlamentet, missa inte detta! 
 

Nu har du fått röstkortet. Fram till valdagen den 26 kan du förtidsrösta på 
medborgarkontoren. I det parlamentariska läge som råder är varje röst 
betydelsefull, även din! 

 

Skrolla neråt så hittar du info trädgårdsresan. 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 

gm Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

  

https://www.lotustravel.se/resor/malaysia/borneo-singapore-med-spf/
https://reseskaparna.se/resor/sicilien-langtidsemester/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
mailto:info@bjorcks.se


 
 
 



 
Under båtresan får du lyssna på intressanta föredrag av trädgårdsmästaren John Taylor, 
trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson och dessutom träffa Svensk trädgårds kunniga rådgivare. 
Ett måste för den trädgårdsintresserade! 
 

Bokas via telefon 08-666 33 33 

KRYSSNING 16-18 MAJ 
Pris från 1 638:- /per person 
(Gäller när 4 pers bor i B-hytt) 
 
INGÅR: Hytt i vald hyttkategori samt båtresa tur/retur, frukost, gemensam buffémiddag inklusive dryck på 
utresan, välkomstdrink, föreläsningar ombord inklusive kaffebuffé med smörgås, busstransfer tur/retur till 
trädgårdsmarknaden i Türi, entrébiljett till marknaden. 

  

KRYSSNING 16-19 MAJ 
MED ÖVERNATTNING PÅ TALLINK CITY HOTEL 

Pris från 2 775:- /per person 

(Gäller när 4 pers bor i B-hytt) 

 

INGÅR: Hytt i vald hyttkategori samt båtresa tur/retur, frukost, gemensam buffémiddag inklusive dryck på 

utresan, välkomstdrink, föreläsningar ombord inklusive kaffebuffé med smörgås, busstransfer tur/retur till 

trädgårdsmarknaden i Türi, entrébiljett till marknaden, övernattning med frukost på Tallink City hotell, 

transfer från hotellet till båten på avresedagen. 
 

 

ANNA KORSVIK 
Key Account Manager 
-  
TALLINK SILJA AB 
HAMNPIRSVÄGEN 10, BOX 27295, S-102 53 STOCKHOLM, 
SWEDEN 
- 
PHONE: 08- 666 3477 
 
WWW.TALLINKSILJA.SE 
 
 

http://www.tallinksilja.se/

