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Bästa SPF:are!       Vecka 21 2018 
 

Från och med nu och fram till nästa årsmöte är jag ny 
ordförande i SPF Seniorerna i Botkyrka. Kia Hjelte avgår efter 
att de senaste fyra åren varit en helt enastående ordförande. 
Att matcha hennes stora engagemang, kunnande och 
arbetsinsats blir en verklig utmaning. Stort stort tack Kia för ett 
lysande ordförandeskap! 
 
Nu är det inte mycket kvar av vårsäsongen, men några 
aktiviteter återstår: 
 
Onsdag den 23 maj: Onsdagsvandringen går längs 
Djurgårdskanalen till Rosenlunds trädgårdar där man kan äta 
lunch eller medhavd matsäck. Gemensam avresa från Tumba 



station med pendeltåget 09.59 till Stockholm City, sista vagnen. 
Ledare: Birgit Wallin 
 
Torsdag den 24 maj: Pubträff i Seniorhuset. Filmen 
Stockholmspärlor av Jan Bergman visas. Kaffe, te och andra 
drycker samt tilltugg finns att köpa till självkostnadspris. 
SeniorNet ansvarar  för arrangemanget, som startar kl 16. 

 
Måndag den 28 maj: Vårt sista månadsmöte före sommaren. 
Höjdpunkten blir gladjazz av hög klass med Arne Ericson Hot 
six. Tumbascenens foajé kl 13. Välkomna! 
 
Tisdag 26 juni: Slagfältsmuseet i Fisksätra, vi har nu fått tider 
och pris för den som vill göra en heldagsutflykt med båt: 
Gusavsberg VII avgår från Nybroviken 09.45, anländer 
Fisksätra 10.25. Återfärden sker 16.55 – 17.45. Priset är 195 kr 
t o r (endast t o r säljs). Visningen av museet är 13.30 – 14.30. 
På hemsidans flik för Programbladet är Bokade aktiviteter 
uppdaterat. Anmälan till Elsie Astridsdotter 08-532 522 93 eller 
elsie.astrids@comhem.se. 
 
Avslutningsvis vill jag påminna om att det är valår i år. Vi 
seniorer är en viktig målgrupp för våra politiker så här i valtider, 
så det gäller att passa på att utöva påtryckningar, inte minst i 
vår egen kommun. Föreningens representanter i KPR, 
Kommunala pensionsrådet, är duktiga på att ställa besvärliga 
och viktiga frågor till beslutsfattarna. Så hör gärna av dig till 
Jens Vollmer eller Anders Magnusson med tips.  
 
Vänliga hälsningar 
Elisabeth Bäckman 
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