
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 42 2020 
  

 

 
Under den gångna veckan påmindes vi om att Covidviruset är 
lika livskraftigt som tidigare, så det blir till att fortsätta att leva 
enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Var försiktiga! 
 
Aktuellt: 
On 14/10 kl 10.00 Vi vandrar längs Uttran. Startpunkt:  
  Möllebadets parkering. Ta med fika eller 
  lunch. 
 
Fr 16/10 kl 12.00 Guidad vandring vid Tumba bruk. Guide: Curt 
  Carlsson. Startpunkt: Brukscaféet 
  Både museet och caféet har öppet. 
 
En aktivitet som är i gång: 



Torsdagar kl 9.30 Lyssna på musik, jazz, klassiskt och annat. 
  Plats: Vuxenskolans lokaler, Falkvägen 2, 
  Uttran. Lokalen är tillräckligt stor för att vi kan 
  hålla distans. Ingen förhandsanmälan krävs. 

 
 
Längre fram: 
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! 
 

Det blir allt mer viktigt att skaffa sig grundläggande digital kom-
petens, eftersom det snart är omöjligt, eller åtminstone dyrt, 
tidsödande och krångligt att betala räkningar eller kontakta 
myndigheter på traditionellt vis. SPF har bra samarbete med 
SeniorNet, som är duktiga på att lära ut det som behövs.  

Gå in på deras hemsida www.seniornetbotkyrka.se för att läsa mer. 

 
Mer om Mötesplats Tumba, från kommunens hemsida: 
Från 21 september 2020 öppnas mötesplats Tumba i anpassad form för 
att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Endast gymmet är 
öppet för deltagare som bokat tid i förväg via bokningsschema på ytter-
dörren. Från måndag 5 oktober kan max två träningstillfällen bokas per 
deltagare i veckan och max 10 deltagare åt gången. Café, omklädnings-
rum och duschar hålls stängda. Kom omklädd till gymmet. Terminskorten 
för vårterminen är giltiga året ut. 
Enhetschef: Lena Österlund  
Telefon: 070-548 59 60 
E-post: lena.osterlund@botkyrka.se 
 

Man kan boka tid per telefon också. Enligt uppgift är trycket på 
lokalen stort. Stort tack till Anders Magnusson och Jens Vollmer 
som tack vare ihärdigt argumenterande i KPR och nämnd räd-
dat Mötesplats Tumba från flytt till en mer svåråtkomlig plats. 

 

https://m.arcmember.net/Link/68b577a6-fbe0-46fd-a0f1-7e7864f345b5/3.link
tel:070-5485960
mailto:lena.osterlund@botkyrka.se


Om den inställda vårfesten: Ca 60 personer har betalat anmäl-
ningsavgiften till vår stora fest som nu är uppskjuten på obe-
stämd tid. Men den blir av, var så säker! Dock har vi full förstå-
else för dig som vill ha tillbaka anmälningsavgiften. Om så är 
fallet, kontakta vår kassör Jarl Johansson. Han behöver uppgift 
om kontonummer för att kunna göra en återbetalning. 

 
Ett tips: En kunnig och rolig senior att lyssna på i coronafrågor 
är Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Hon finns i flera 
inslag på sverigesradio.se. Länken går direkt till inslag med Ag-
nes. 
 
 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från Bioträffen: 
Start igen av Filmklubben Bioträffen  
2020 okt - nov.dec 
 
Nu är det officiellt att vi återupptar våra filmvisningar. Jag kommer att meddela angrän-
sande PRO- och SPF-föreningar också. 
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distans, möjligheter till 
handtvätt med tvål och vatten samt tillgång till handsprit. Maxantal biljetter vi kan sälja är 
fortsatt 50 st. (Kommer besked om att fler tillåts anpassar vi oss till det). Vi kommer att sälja 
biljetter bakom plexiglas. Meddelande om nästa film får besökarna ta själva. 
Vi har nu två möjligheter till betalning, förutom kontanter kan vi också använda SPF:s 
Swish-konto 123 090 56 12, då ska anges "Bio + datum" så att kassören klart kan se att 
pengarna hör till Bioträffen. 
Jag printar ut ett antal lappar med Nästa film för utlämning på plats, men jag bifogar ett ex så 
ni kan se redan nu hur de ser ut. 
Hoppas på stor publik, många har påpekat att de saknar våra filmvisningar! 
Hälsningar 
Gunnel 
 

 
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  

https://sverigesradio.se/sok?query=agnes%20wold
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=350564


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 
 

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. 
 
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 
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mailto:hakanthunberg5@gmail.com
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mailto:anderssonsaga@outlook.com
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https://www.riksteatern.se/botkyrka


____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 
 

Opera på bio från Metropolitan 

TURANDOT av Puccini 

Lördag 10 oktober 19.00 

Tisdag 13 oktober 13.30 

Svensk text. Längd 2:20 inkl paus. Biljettpris 200 kr. 

Nina Stemme gör den krävande rollen som Puccinis iskalla 

prinsessa. Anita Hartig gör sin första Met-roll som slavflickan 

Liù. Marco Berti är Calàf, friaren som riskerar sitt huvud för att 

få Turandots hand, och Alexander Tsymbalyuk är Timur. Paolo 

Carignani dirigerar den visuellt spektakulär uppsättningen, som 

ursprungligen skapades av film- och operaregissören Franco 

Zeffirelli 1987. Turandot är inspelad på Met 2016.  

 

 

 

 

ON THE ROCKS 

Måndag 12 oktober 14.00 (cafébio) 

Onsdag 14 oktober 14.00 (cafébio) 

Onsdag 14 oktober 19.00 

Från 7 år, längd 1:36. biljettpris 100 kr. 

Komikern Chris Rock beklagar sig på en stand up-scen tidigt i 

filmen och kickar på så sätt igång Sofia Coppolas senaste film 

som jobbar i det svårnavigerade emotionella landskapet som 

breder ut sig när passionerad kärlek övergår i vardag och slent-

rian. 

Rashida Jones spelar Laura, en 30-nånting författare och små-

barnsmor som förvandlats till en hemmafru som jonglerar 

livspusslets alla bitar medan mannen Dean (Marlon Wayans) är 

borta på jobbresor. Och det är efter en sådan som hon för första gången misstänker att han är 

otrogen. Laura berättar, mot bättre vetande, om sina misstankar för sin pappa (Bill Murray) 

som i egenskap av rik gallerist, med nästan lika mycket fritid som pengar, engagerar sig hel-

hjärtat i fallet. 

 

I skrivande stund ligger såväl Tumbascenen som Hallunda Folkets Hus 
servrar nere, så bladet från Hallunda ligger kvar oförändrat. 

 

 



 
  
  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 

 

https://hallundafolketshus.se/wp-content/uploads/2020/03/Caf%C3%A9Bio-program-affisch-A3-2.jpg

