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Bilden ovan togs på vårt möte för nya medlemmar under den gångna veckan. Vi hoppas ni 
som var där känner  er riktigt välkomna och att ni hittar något ni gillar i vårt utbud.  
 
En fråga som kom upp under mötet var vad medlemsavgiften används till. Svar: Av 
årsavgiften på 270 kr går 170 till förbundet och distriktet. Största kostnaden där är 
medlemstidningen Senioren. Vi får alltså behålla 100 kr per medlem, pengar som används 
till månadsmöten, visst stöd till studiecirklar, lokalhyra med mera. Du som vill se mer exakt 
hur pengarna används, kontakta vår kassör Jarl Johansson,  så mailar han senaste 
månadsredovisningen till dig. Du når honom på jarl@percico.com  
 
Inför 12019 kommer förbundet att ta ytterligare 30 kr per medlem från årsavgiften. Trots 
detta har SPF Botkyrka beslutat om oförändrad medlemsavgift för 2019. 
 
Det är kanske värt att notera här att samtliga funktionärer och förtroendevalda i föreningen 
arbetar helt ideellt. 
 
Vecka 44 är det skollov, och förutom cirkelverksamheter som rullar på händer inget särskilt.  
 

Onsdagsvandringen 31 oktober: "Pendeltåg från Tumba kl. 09:16 till Rönninge. Längst 
fram i tåget. Buss 708 kl. 9:26 till Fiskarhagen. Lilian Ljungberg möter vid bussen. Matsäck 
medtages. Vandringen är mellan 2-3 km. Hem går bussen 11:32, 12:32 eller 13:32. 
 
Väl mött hälsar Marianne!" 
 

Här kommer text och några bilder från förra onsdagens vandring. 

mailto:jarl@percico.com


 

”Vi gick i Huddinge förbi några dammar med änder och 4H-gården där det fanns flera olika 
djur, bland annat åsnor och gäss. Sedan åt vi en jättefin och god lunch i Fullersta herrgård, 
Simons café. Vi var åtta stycken och gick ca 3,5km.” 

 

 
Längre fram: 

Torsdag 15 november kl 13: Vi besöker Jenny Nyström-utställningen på Sven-Harrys 
museum, Eastmanvägen 10, Stockholm. Ingen förhandsanmälan krävs, men du som vill gå 
dit tillsammans med andra SPF:are från Botkyrka, kom den tiden. Kostnad: 80 kr. Caféet 
har både fika och mat. Pendeltåg från Tumba 11.59 som anländer Odenplan 12.30 bör 
passa. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 


