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Bästa SPF:are!     Vecka 23 2019 
 

 

Arne Ericson hot six in action 
 
Vårens sista månadsmöte avslutades traditionsenligt med gladjazz 
på hög nivå och tårta. Vi fick också rapport om vad som är på gång 
inom kommunen, till exempel att planeringen nu är i gång för att 
införa valfrihet inom hemtjänsten.  

5/6 kl 09.50 Onsdagsvandring: Denna vecka är den sista för 
säsongen och onsdagsvandringarna börjar igen 
den 18 september.  
"Tag pendeltåget från Tumba C kl 9.59. Längst 
bak i tåget. Avstigning i Tullinge C 10,03. Vi sam-
las vid den nya Pressbyrån där Marianne väntar.  



Vi kommer att vandra längs Tullinge strand på 
"maden" och vandringen avslutas med lunch 
på en närliggande restaurang. Väl mött hälsar Ma-
rianne." 

"Vi var 16 st. som gick 3,6 km från Nacka Strand till Svindersvik längs vattnet i 
snålblåsten och i solen. Promenaden avslutades med god lunch i Brygghuset."  
 

 

”Caféet är i gamla tvättstugan från 1645." 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/6 Resan till Gotland, rosornas ö 



För ett par utflykter/resor i augusti/september kommer sista 
anmälningsdatum ganska snart: 
 
8/8 kl 08.00 Busstur till Skänninge marknad. Ansvarig för 
   denna resa är PRO. Pris: 200 kr. Medtag 
  matsäck eller köp lunch på plats. Anmälan till 
   Karin Lindgren, karinlindgren01@gmail.com. 

   Bussen startar från kommunalhuset i Tumba. 
 
24/8  Vandringsresa till Ischgl. Det finns ett fåtal platser 
  kvar. Hör med Jarl Johansson om det fortfarande  
  går att anmäla sig till denna resa:  
  jarl@percico.com eller tel 070 755 32 55 
  

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.  
OBS! Anmälan och betalning skall göras senast 
30 juli till Elsie Astridsdotter 073-329 29 91 eller 
elsie.astrids@comhem.se resp plusgiro 619573-9. 

  

 
Veckobrevet gör nu paus, men vi återkommer sporadiskt under 
sommaren när vi har något att informera om. I mitten av augusti 
skickar vi ut programhäftet för hösten 2019, med såväl gamla 
beprövade som nya aktiviteter. 
 

26/8 kl 13.00 Första månadsträffen med Rolf Fredriksson, 
pensionerad utrikeskorrespondent berättar. 

 
27/10 kl 15.00 Såsom i Himmelen, succémusikal på Oscars-

teatern. Vi har bokat 20 platser på parkett.  
Elsie Astridsdotter tar gärna emot tidiga anmäl-
ningar! 
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En skön sommar tillönskas er alla från styrelsen  

gm Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

 
 

 
 
 

 


