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Nu har vi skickat ut vårens program som bör hamna i er postlåda 

de närmaste dagarna hoppas att ni kommer att hitta aktiviteter som 

ni vill delta i och komma på våra möten.  

Förutom programmet  medföljer en avi/faktura på medlemsavgiften 

för 2019,  som är 275:-, titta ordenligt i kuvertet. 

Använd inte OCR numret utan skriv ert namn istället när ni skall 

betala. 
 

Avierna/fakturorna produceras av SPF centralt så vi kan inte ändra 

på dem, förutom för våra vänmedlemmar. 

 

Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 

publicering.  

Skickas till svenove.jo@telia.com 
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Pubkväll 

 
Välkomna till vårens första Fredags-Pub fredagen den ½ 2019. Kom och prata bort 

en stund i glada vänners lag i lokalen på  

Malmtorpsvägen 25. Vi har som vanligt öppet 17.00 – 20.00. Öl och vin med och utan 

alkohol finns att köpa till självkostnadspris. 

Hjärtligt välkomna när det passar er under öppettiden hälsar 

Birgitta Gunilla Mari-Ann Sune och Leif 

Kontaktperson Leif Åsberg 070 671 1024 

 
 

 

Vandring i Österrike 

Den 6 februari klockan 12.00 kommer Jarl Johannson till 

Malmtorpsvägen 25 och berättar mera 

Österrike är ett eldorado för den som tycker om att vandra i fantastiska naturlandskap 

på väl utmärkta vandringsleder. I år kommer vi att anordna 2 olika resor till Österrike. 

Den ena resan går till Hinterglemm-dalen den andra till Ischgl-dalen.  

Resan till Hinterglemm är en upprepning av fjorårets succéresa till Österrike medan 

resan till Ischgl är ett nytt resmål.   

Arrangör är även i år Austria Travel, www.austriatravel.se som har ställt resegaranti 

hos Kommerskollegiet.  

På länken www.austriatravel.se/botkyrka beskrivs också resorna mer i detalj.  

Resorna genomförs tillsammans med SPF Grödinge och SPF Salem. 

Anmälan görs till Jarl Johansson, 070-755 32 55 alt. jarl@percico.com, som också 

kan lämna mer information om resorna. Jarl kommer också att fungera som 

reseledare på båda resorna.  

Vi flyger vid båda resorna direkt med LuftHansa från Arlanda till München vid 

lunchtid. Här väntar en buss som kör oss direkt till hotellet. Bussresan tar ca 3-4 

timmar. 
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Boule  

 
Fr o m oktober tills det börjar våras igen så spelar vi boule inomhus i den trevliga 
Björnkullahallen i Flemingsberg.  
Spel som tidigare tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12. 
Här måste vi betala lite hyra (terminsavgift). Hur mycket beror på antalet spelare. 
Anmäl snarast intresse om du vill vara med så vi vet hur många banor som ska 
bokas. 
Alla -även nybörjare - är mycket välkomna. Samåkning? 
Några friskusar fortsätter att spela boule på planen vid Sylvanders väg i Uttran så 
länge inte snön ligger för djup. Söndagar kl 9. 
Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-150 41                                             
E-post: ingemargareta@tele2.se 

Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis.  Vill du låna klot, kontakta 

Berit Åsberg. 

 

 

Bowling 

Vårens aktiviteter fortsätter torsdagen den 31/1 kl.10.00 på det vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Gamla och nya bowlare hälsas hjärtligt 

välkomna. 

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24 

 

 
Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Vi spelar bridge varje helgfri måndag under våren i SPF-lokalen Malmtorpsvägen 25. 
Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna medtagna mackor). 
 

Vi spelar utan att ha någon press att vinna, det viktigaste är att vi har trevligt 
tillsammans. 
 

Vi välkomnar nya spelare. 
Är Du intresserad att börja spela eller vill veta mera kontakta Leif Ohlsén 
tfn.08 774 23 94 eller Christer Brandt tfn. 070 755 0277. 
Men också gärna via E-post till leifomikaela@hotmail.com 
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Att göra på egen hand 

 



Kryssningar för er som vill göra en kortare resa. 
 
 

Nytt år – nya möjligheter 
2019 har startat I full fart. Många av er som bokat resor har redan sålt slut och väldigt 
kul att höra att konceptet med ”del i resa” verkar vara lyckat. För dig som missat det 
så innebär det att du bokar ett valfritt antal platser på en resa och delar sedan resan 
med andra föreningar. 
Här kommer två tips på riktigt trevliga kryssningar för er som vill göra en kortare resa 
  
  
Nytt och gammalt i Tallinn- 40 timmars kryssning 

 
Varför inte åka på en härlig kryssning till Tallinn. Ombord njuter ni av god mat, trevligt 
sällskap och underhållning. I Tallinn får ni se det bästa av både gamla och nya 
Tallinn. Efter en sightseeing gör ni ett besök i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan hade 
funnits i Tallinn i över 200 år när Sovjetmakten tog över. Lokalerna förvandlades till 
gym men inriktning på brottning, boxning och tyngdlyftning. Kyrkoherde Patrik 
Göransson berättar om kyrkans spännande historia. 
Därefter besöker vi Rottermannkvarteret där gammalt och nytt möts i den spännande 
arkitekturen. 
Vi gör också ett stopp i chokladbutiken Kalev och här ser ni inte bara på utan skapar 
själva figurer i marsipan. 
Datum: Söndag- torsdag året om 
Bokning: Ring 08- 220830 för att boka in er resa 
Pris: från 2306 kr per person vid 20 deltagare 
Allt detta ingår: Del i B2-hytt frukost tur och retur, middagsbuffé ink dryck, 2 rätters 
middag ink dryck, sightseeing med svensktalande guide, besök i Svenska kyrkan 
lunch i Tallinn, workshop i chokladbutiken. 

 
 
 
 
 



 
Kultur och arkitektur i Riga – 40 timmars kryssning 

 
 
Riga är en fantastisk stad med vatten, palats, caféer och avenyer och inte minst 
väldigt spännande arkitektur. 
Här blandas medeltid, 1800-tal och på sina håll kall Sovjetarkitektur. Men det är 
Jugendkvarteren som verkligen sticker ut med dess lekfulla fasader med ansikten, 
målningar och udda dekorationer. 
Under sightseeingen får ni se det absolut bästa Riga har att erbjuda. Under 
eftermiddagen har ni själva tid att flanera runt i stan eller varför inte avnjuta en god öl 
i stans öl-kvarter. 
Detta är en resa som passar alla! 
Datum: Söndag – torsdag året om  
Bokning: Ring 08- 220830 för att boka in er resa 
Pris: från 1726 kr per person vid 20 deltagare 
Allt detta ingår: Del i B2-hytt frukost tur och retur, middagsbuffé ink dryck, 2 rätters 
middag ink dryck, sightseeing med svensktalande guide, 
  
  

Vill ni har mer information eller har ni några frågor? 

Tveka inte att kontakta mig på anna.korsvik@tallinksilja.se eller 
ring mig på 08 - 6663477 

  
ANNA KORSVIK 
Key Account Manager 
-  
TALLINK SILJA AB 
HAMNPIRSVÄGEN 10, BOX 27295, S-102 53 STOCKHOLM, 
SWEDEN 
- 
MOB: +46 73 939 80 86 
WWW.TALLINKSILJA.SE 
TALLINK SILJA - myNewsdesk  

 

mailto:anna.korsvik@tallinksilja.se
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Hej! 

SPF Österåker har några platser kvar på en kryssning till Tallinn den 7 april som de 

vill se om det finns intresse för att resa med på. 

Fantastiskt är att de har 2018 års priser så ni får en riktigt fin resa för ett kanonpris.  

Under resan besöker vi bland annat Svenska kyrkan i Tallinn och de nya 

Rottermann- kvarteren. 

 

Anmäl ditt intresse till Anita Ekström Anita Ekström 

msanitaekstrom@gmail.com 

 

Bifogat hittar ni programmet och nedan ser ni priserna som är om du reser med SPF 

Österåker 

 
>> Singel A-hytt: 2225 SEK per person 
>> Dubbel A-hytt: 1930 SEK per person 
>> Singel B-hytt: 2065 SEK per person 
>> Dubbel B-hytt: 1850 SEK per person 
 

 

ANNA KORSVIK 

Key Account Manager 

-  

TALLINK SILJA AB 

HAMNPIRSVÄGEN 10, BOX 27295, S-102 53 STOCKHOLM, 

SWEDEN 

- 

MOB: +46 73 939 80 86 

WWW.TALLINKSILJA.SE 

TALLINK SILJA - myNewsdesk 
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SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

 
Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 

 
Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Gå gärna in på deras hemsida för att informera om aktuella händelser t.ex. under 
rubriken veckobrev  
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-botkyrka/ 

 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

Aktuellt just nu 

123 SCHTUNK – Ett urtaget hjärta. Söndag den 10/2, klockan 18.00 i Hallunda 

Folkets Hus. 

På mångas begäran kommer Schtunk tillbaka! 

Biljetter 200 kr, som skickas hem med faktura, kan beställas via Merike 0739392150. 

På www.botkyrka.riksteatern.se kan du läsa om alla vårens föreställningar OCH till 

flera av föreställningarna är det endast ett fåtal biljetter kvar. 

EXTRA TEATERBILJETTER HAR TILLKOMMIT TILL SOPPLUNCHERNA! 

Kärlek & Demokrati den 21 februari, klockan 12 på Tumbascenen/Café Garbo. 

Pris: 175 kr inkl. soppa. 

Franska Kort den 21/3, klockan 12.00 på Tumbascenen/Cafe Garbo.c 

Pris: 175 kr inkl. soppa. 

4 Gubbs den 25/4, klockan 12.00 på Tumbascenen/Cafe Garbo. 

Pris: 175 kr inkl. soppa. 

Gå in och läs på www.botkyrka.riksteatern.se . 

Biljetter, som skickas hem med faktura, genom Merike 0739392150. 
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