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Bästa SPF:are!     Vecka 21 2019 
 
Onsdag den 15 maj avnjöt 93 SPF:are en utsökt vårlunch på Tumba 
gymnasiums restaurangskola. För matlagningen svarade 
restaurangprogrammets förstaårselever, som verkade helt fullärda 
trots två år kvar på utbildningen. 
 

 
Mums! 

 

 
Nöjda, trötta och stolta elever 



 
Liksom eleverna går SPF Botkyrka mot sommaruppehållet, men 
några aktiviteter återstår. Först en pudel, jag (Håkan) råkade 
redigera bort svaret till förrförra veckans ”bildgåta”. Det är 
skorstenen på Södertörns värmeverk i Slagsta. 

22/5 kl 10.00 Onsdagsvandring: "Tag buss 713 antingen från 
Tullinge C eller Tumba C kl 9:39. Ella som leder 
vandringen åker med bussen från Tullinge. Avstig-
ning vid Gjuteriets hållplats. Vi går via Separator 
till Svarta och Vita villorna och sedan till Munk-
trappan. Tag med matsäck och sittunderlag. Väl 
mött hälsar Marianne." 

 Bilder från vandringen 15/9 sist i v-brevet. 

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 Oscars-

teatern. Vi har bokat 20 platser på parkett.  
Ansvarig: Elsie Astridsdotter 
 



Vi har funderingar på whiskyprovning och/eller visning på Nynäs-
hamns Ångbryggeri. 
 
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. 

 
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. 
 
 
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! 
 

mailto:christer@cksresor.se
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


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! 

 

Vänliga hälsningar från styrelsen 

gm Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
”Vi var 16 st som gick 4,2 km i strålande sol i Tumba, och några avslutade 
promenaden med en härlig vårlunch på Novisen.” 

 
 
 
 


