
 
 
 
 

 

Botkyrka                                                                                                         
      
            

Bästa SPF-are!     Veckobrev vecka 39 
                

 
Mingel i väntan på maten 
 

Under den gångna veckan anordnade vi två luncher för 
medlemmarna, en vid Rönninge Glassbar och en vid Slagsta 
Sjökrog. Båda var välbesökta, vädret bra och maten god. Men 
det bästa var nog ändå att få träffas!  
 
På onsdagens vandring gick vi från Hågelby till Lilla Dalens 
begravningsplats och Älvesta Gård. Besökte kapellet. Träffade  
ägaren till Älvesta gård som berättade om sina framtida planer 
för att bevara gården.  
 



  
Vandring mot Älvesta Gård 
 

Aktuellt: 

On 23/9 kl 10.00 Onsdagsvandring ca 3,5 km. Vi möts på 
parkeringen vid Hågelby och går ett elljusspår i 
närheten . Ta med lunch eller fika! 

 
Boule: Det finns en boulebana vid Rödstu Hage i Tumba, som 
vi kan utnyttja. För att få kontinuitet i spelandet behövs någon 
som kan åta sig att vara på plats en viss tidpunkt varje vecka. 
Du som ändå spelar boule där ibland eller gärna vill börja med 
det kan kanske bli kontaktperson? Du kan ju också dela 
uppdraget med någon. Hör av dig till någon i styrelsen i så fall. 
 
Studiecirkeln Teckna med höger hjärnhalva är i gång. Det finns 
plats för en till! Kontaktperson: Kerstin Risveden, 
kerstin.risveden@outlook.com 

 
En påminnelse från Jens Vollmer, vår röst i Vård- och 
omsorgsförvaltningen: Du som har någon form av hjälp i 

mailto:kerstin.risveden@outlook.com


hemmet från kommunen har fått ett brev där du ombeds att 
välja utförare. Även du som är nöjd med kommunens hemhjälp 
måste göra ett val före utgången av september. 
 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 
Elisabeth Bäckman, ordförande, och Saga Andersson, 
medlemssekreterare. 
 
Kontaktuppgifter: 
Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 

072 253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 
Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 

 

Anders Magnusson  
andersmagnusson7@gmail.com 

 
Saga Andersson 
anderssonsaga@outlook.com 

 
Lennart Blixth 
blixthlennart@gmail.com 

 
Ingegerd Johansson 
ingegerd.johansson99@gmail.com 

 
Jarl Johansson 
jarl@percico.com 

 
Kerstin Risveden 
kerstin.risveden@outlook.com 

 
Jens Vollmer 
jensantonvollmer@outlook.com 
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