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Veckobrev nr 8 (7-23 februari) 2020  
 
 
 

 
 
 
En IT- & hantverksträff med många besökare. Nästa tillfälle för dig med strulande IT-

utrusning (dator, padda, mobil) eller ”tappade maskor” är tisdagen den 25 mars 

 

Märta-Måås Fjetterström ”Se på mina mattor - det är jag”   

Måndagen 24 februari, besök på Kungliga Slottet Stockholm. Vi ses på 
Tumba station kl. 10.30 för att åka in och se utställningen om Märta- 
Måås Fjetterström i Rikssalen på Slottet.  
 
Besöket kostar 80 kr för oss seniorer och betalas av var och en i kassan 
på väg in till rikssalen 
 
Anmälan till Margareta Ståhlberg senast 19 februari på  
e-post; margareta.stahlberg@telia.com eller tel: 016-103 77 31 

Inte försent än att anmäla sig och få se hennes stöldbegärliga alster 

mailto:margareta.stahlberg@telia.com
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Afternoon tea onsdagen den 4 mars kl. 13.30 – 16.00  

Plats: Grödinge Bygdegård. 

 

Nu är det snart dags att möta våren med en intressant upplevelse av en 
traditionell engelsk Afternoon tea med allt vad det innebär. Scones, 
marmelad, sylt, grädde och kanske clotted cream …   

Dessutom härliga laxsnittar, pastejsnittar, gurksnittar och söta mumsiga 
och lite kladdiga bakverk.  

Till detta serveras naturligtvis te, och det brygger ni själva i er egen kopp 
och efter egen dosering. Naturligtvis erbjuder vi även kaffe till dem som 
så önskar. 

OBS! Förhandsanmälan från er deltagare senast den 26 mars. Vi 
behöver bli minst 30 stycken för att kunna hyra lokalen. 

Priset för detta är 110 kronor och då ingår 2 lotter till lotteriet. 

Utöver detta kan nämnas att puben finns på plats med begränsat 
sortiment. 

TEA PARTY hälsar er varmt välkomna 

Anmälan till Birgitta 08 530 254 82  eller Mari-Ann Ståhl 070-575 27 31 

 

 

Besök Polisens fordonssamling i Hamringe 

SPF Botkyrka har ordnat möjlighet för sina medlemmar att titta på 
Polisens fordonssamling i Hamringe Industriområde, tisdag 17 mars kl 
10.00 och vi i SPF Grödinge är också välkomna att hänga på. 

Hamringe industriområde ligger på Hamringevägen 1 (gamla Seppan) 
mellan Tullinge och Tumba. Där finns ett 50-tal polisfordon från 1939 och 
framåt. 

Pris 100 kr/person (minst 10 deltagare krävs, övre gränsen är 40) 

Anmälan till: 

Saga Andersson, anderssonsaga@outlook.com eller 070-870 66 54,  

Håkan Thunberg, hakan-thunberg@tele2.se eller 073-962 03 34.  

Buss 713 hållplats Bernströmsvägen ligger ca 300 m från museet. 

mailto:anderssonsaga@outlook.com
mailto:hakan-thunberg@tele2.se
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Botkyrka Riksteater lockar med: 

  

Sopplunch: ”ANITA LINDBLOM x 3” 

 

Framförs av 

systrarna Gabriella 

och Sofia Lockwall 

samt Malena 

Jönsson.  

Tillsammans lyfter 

de fram tre sidor av 

Anita. 

Torsdag den 20 februari, kl.12.oo på Café Garbo Tumba. 

Pris: 225 kr inkl. god soppa, bröd och fika. 

Utförlig och mer information finns på www.riksteatern.se/botkyrka. 

Biljetter genom Merike Blomberg-Johansson 073-939 21 50 

 

Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 
Ny vecka, nya kort på hand. Och på den nya tiden, kl 10 
 
Intresserad av att prova på, hör av er till mig eller till Leif 
 
Kontaktpersoner:  
 
Fred Möller 070-347 40 88 eller Leif Ohlsén leifomikaela@hotmail.com  

 

Boule 

Tisdagar kl 14.30 - 17.00  i Björnkullahallen, Flemingsberg. Ta med fika. Nya spelare 

är varmt välkomna att prova på 

 Kontaktperson: Ingemar Lindström, 070-150 41 94 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:leifomikaela@hotmail.com
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Bowling 
 
Under vårsäsongen spelar vi två gånger i veckan, måndagar från kl 11 och torsdagar 

från kl 10.  

Efter tre omgångar rundar vi av med ett fika tillsammans. Kom och prova – garanterat 

beroendeframkallande! 

Kontaktperson: Leif Åsberg 070-671 10 24  

 

 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

Gå in på distriktets hemsida för att se vilka aktiviteter mm som erbjuds där: 

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  

spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/ 

 

 

Om du inte redan gjort det: 

Det är dags att betala in medlemsavgiften till SPF (senast 28 

februari) till plusgiro 643971-5. Strunta i OCR-numret, skriv ditt 

namn på talongen i stället.  

 


