
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!              Sommarbrev juni 2020 
  

 
 

Botkyrka kommun, som ansvarar för den årliga seniorveckan, överväger 
just nu olika alternativ. Mest troligt är att Senior-veckan ersätts med en 
rad digitala aktiviteter. 
Vad vill du som medlem i SPF Botkyrka att vi skall satsa på under 
hösten? Ring, mejla eller skriv till någon av oss i styrelsen! Du hittar 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Styrelsen har fått ett antal kort från Taxi Kurir som ger viss rabatt. 
Kontakta Saga Andersson om du vill ha ett. Se under Kontaktuppgifter. 
 

Läget för vår verksamhet inför 
hösten är fortfarande ovisst. I 
skrivande stund har vi fått veta att 
restriktionerna för 70-plussarna 
kvarstår under obestämd tid. 
Styrelsen har därför beslutat att 
vänta med utskick av höstens 
programblad tills vi vet mer. 
Därför skickas detta veckobrev ut 
per post till dem av våra medlem-
mar som inte har uppgett någon 
epost-adress (och Com Hem, 
Tele2, se nedan).  
 
Eftersom coronasmittan sannolikt 
finns kvar många månader till är 
vår gissning att de flesta av oss 
kommer att undvika sociala 
kontakter ett bra tag till, även om 
restriktionerna lättas något. 
 
 



Under sommaren händer inte mycket, men ett par enkla aktiviteter är 
dock på gång:  
 
Onsdag den 10/6 kl 10.00: följ med på en vandring med start vid 
Möllebadet. Vi går en 3 km slinga och stannar till vid utegymmet för den 
som vill träna lite extra. Max 10 personer, så därför måste du anmäla dig 
i förväg till Saga Andersson, se under Kontaktuppgifter. Blir vi fler än 10 
kör vi en repris veckan därpå. 
 
Tisdag den 30 juni kl 12.00: Picknick på Alby äng. Tag med egen 
matsäck! Eftersom vi måste begränsa deltagarantalet måste du 
föranmäla deltagande till Saga Andersson, se Kontaktuppgifter. 
 
Låt oss tills vidare glädjas åt den vackra försommaren och hoppas att vi 
snart kan ses igen! 
 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
Varför går detta även som vanligt brev till dem som har e-post hos Com 
Hem eller Tele2? I ett tidigare utskick har vi meddelat att dessa 
operatörer stänger ner denna service fr o m 27 april och framåt. Själv 
blev jag (Håkan) hastigt och olustigt av med min e-post, utan att Tele2 
meddelat i förväg. Att skaffa ny e-postadress är inte svårt, men jobbet att 
informera alla kontakter, personer och företag, är desto värre. Så 
förbered er i tid! Information om varför och hur man sparar sina data 
hittar ni här: 
 
Com Hem: https://www.comhem.se/kundservice/bredband/stanga-epost 
 
Tele2: https://www.tele2.se/utskick/nedstangning-av-tele2-mejl 
 
Kontaktuppgifter: 
Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 
072-253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 
Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 
073-962 03 34 
 
Anders Magnusson  
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andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 
Saga Andersson 
anderssonsaga@outlook.com 
070-870 66 54 
 
Lennart Blixth 
blixthlennart@gmail.com 
070-322 00 17 
 
Ingegerd Johansson 
ingegerd.johansson99@gmail.com 
070-446 48 06 
 
Jarl Johansson 
jarl@percico.com 
070-755 32 55 
 
Kerstin Risveden 
kerstin.risveden@outlook.com 
070-74 05 12 
 
Jens Vollmer 
jensantonvollmer@outlook.com 
070-696 06 54 

 

mailto:andersmagnusson7@gmail.com
mailto:anderssonsaga@outlook.com
mailto:blixthlennart@gmail.com
mailto:ingegerd.johansson99@gmail.com
mailto:jarl@percico.com
mailto:kerstin.risveden@outlook.com
mailto:jensantonvollmer@outlook.com

