
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 41 2020 
  

 
Vad tittar alla på? 

 

 
Spindelnät i motljus! 
 

Det finns ett och annat att studera i närområdet, som synes.  
Vi fortsätter på den försiktiga vägen och avstår från månadsträf-
far, resor och liknande riskaktiviteter ett bra tag till.  



Aktuellt: 
Ti 6/10 kl 10.00  Vandring med start vid Harbrostugan, 
  Tumba. Vi delar upp oss i två grupper, för 3 
  respektive 5 kilometers promenad. Vi 
  sammanstrålar för att äta medhavd lunch 
  någonstans efter vägen. Obs att vi går på
  tisdag denna vecka! 

 
Längre fram: 
Fr 16/10 kl 12.00 Guidad vandring vid Tumba bruk. Guide: Curt 
  Carlsson. Startpunkt: Brukscaféet 
  Både museet och caféet har öppet. 
 
On 28/10 kl 10.00 Vandring i Tullinge med fokus på ortens 
  historia. Guide: Åsa Anderljung. Samling vid 
  Pressbyråkiosken 
 
Fr 30/10 kl 14.00 Bioträffen drar i gång igen, med start den 30 
  oktober. Se info nedan! 
 

Info endast för damer: Det har sagts att gratis mammografi upp-
hör vid 74 års ålder. Det stämmer inte, den är fortfarande gratis 
i vår region. Däremot blir man inte kallad längre utan måste 
själv boka tid, vilket man bör göra vartannat år. 
 
Intresset för SeniorNets digitala träffar är stort, men det finns 
plats för fler.  
Fredagsträffarna och Mobiljuntorna genomförs med hjälp av vi-
deoverktyget Zoom. 
De har även dragit igång kurser på samma vis. 
Gå in på deras hemsida www.seniornetbotkyrka.se för att läsa mer. 
 

Mötesplats Tumba blir kvar på samma ställe även i framtiden. 
 

Boule: Det verkar finnas visst intresse för boule vid Rödstu 
Hage i Tumba. Vi återkommer om någon kontaktperson anmält 
sig. 

 

https://m.arcmember.net/Link/68b577a6-fbe0-46fd-a0f1-7e7864f345b5/3.link


Hela människan anordnar verksamhet i Tumba för utsatta 
och/eller ensamma människor. För mer info, kontakta Anna 
Wåhleman, anna.wahleman@helamanniskan.se, eller besök 
hemsidan www.helamanniskan.se/hbs eller 
www.facebook.com/hela.manniskan.huddinge.botkyrka.salem 

 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från Bioträffen: 
 
Fredag den 30 okt 2020 kl 14.00 

Bohemian Rhapsody 

Spelfilm om rockbandet Queen med Rami Malek som Freddie Mercury. 2 tim 14 min 

 
 
Fredag den 27 november 2020 kl 14.00  

The wife  

Glenn Close spelar Joan som i fyrtio år har offrat sin talang och sina drömmar för att stödja sin 
karismatiske make Joe och hans fantastiska karriär som författare. Med ojämlika förutsättningar har 
de byggt sitt långa äktenskap och Joan har nu nått sin brytpunkt. På kvällen när Joe ska ta emot 
Nobelpriset i litteratur, höjdpunkten på framgångssagan, bestämmer Joan sig att till slut tillkännage 
den stora hemligheten. 1 tim 40 min. 

__________________________________________________ 
     

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  
andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 
Saga Andersson 
anderssonsaga@outlook.com 
070-870 66 54 
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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@gmail.com 
070-696 06 54 
     

________________________ TEATER __________________________ 

 
Botkyrka Stadsteaterförening startar, som redan meddelat, upp 
med ett antal föreställningar under hösten. Biljetter via Tickster 0771-
477 070, eller gå in på www.riksteatern.se/botkyrka. Där hittar ni förstås 
mer info om föreställningarna. 
 
Lö 3/10 kl 18.00 123 Schtunk med Världen år en scen, Tumba-

scenen 
”  20.00 Dito 
 
To 15/10 12.00 Rosa Körbergs trio med Ooaa hela narren, Café 

Garbo 
 
Sö 18/10 19.00 Musikshow med Ronny Eriksson, Greatest hittills, 

Tumbascenen 
 
____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 
TRUBBEL 

Söndag 4 oktober 13.00 

Barntillåten. Längd 1:28. Svenskt tal. Biljettpris vuxen 90 kr, barn under 15 år 70 kr.  
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Hunden Trubbel är född med ett gyllene ben i munnen. Han får allt 

som hans hundhjärta önskar. Hans ägare, en rik baronessa, är den 

snällaste. Men när hon plötsligt dör, körs Trubbel ut av hennes irri-

terande barn. Men snart visar det sig att utan honom får de inte ar-

vet, så nu måste de hitta honom. Under tiden har den glada fyr-

benta vännen hamnat i ett galet äventyr i staden med vilda hundar, 

sjungande ekorrar och en arg pizzabagare. Så småningom tar den 

talangfulla sångaren Zoe hand om Trubbel tills baronessans barn 

spårar upp honom. Kommer Trubbel att välja sitt nya liv eller hans 

gamla och rika liv i slottet med de giriga barnen?  

 

 

 

 

 

 

Balett på bio från Bolsjojteatern 

ROMEO OCH JULIA 

Söndag 4 oktober 16.00 

Onsdag 7 oktober 13.30 

Längd 2:45 inkl paus. Biljettpris 200 kr, Scenpass 180 kr 

Romeo och Julia är en av världens mest populära baletter, ansedd 

som Prokofjevs bästa verk. Här i koreografi av Bolsjojs tidigare 

konstnärliga chef Alexej Ratmanskij. I huvudrollerna som Julia och 

Romeo ser vi Bolsjojstjärnorna Ekaterina Krysanova och Vladislav 

Lantratov.  

 

 

 

 



 
  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 
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