
 
 

Veckobrev nr 17 (23 april-29 april) 2018 

 

Vårvandring tisdag den 24 april  

 

 

 

Årets vårvandring går programenligt av stapeln den 24 april och vi kommer den här 

gången att åka några mil västerut till en trakt som vi hoppas ni kommer att trivas i. 

Underlaget vi kommer att gå på är jämt och det är inga branta backar så vi hoppas 

att det ska passa alla typer av fötter och ben.  

Det skulle vara trevligt om ni den här gången hade lust att ta med några vänner, 

grannar eller bekanta som ni vill bjuda på en lunch i skogen. Vi kommer nämligen att 

bjuda på grillat vildsvin, sallad, bröd och såser etc. när vi tar vår huvudrast.  

Vi är tacksamma om ni senast den 22 april meddelar någon av nedanstående värdar 

att ni kommer, så vi vet hur mycket mat vi ska förbereda. 

Samling kl. 9.30 vid Brosjöbadet och vi ser gärna att vi organiserar samåkning. 

I övrigt, klädsel och skor efter väder och egen matsäck till raster utöver lunchen som 

vi bjuder på.  

Välkomna till Vårvandringen 

 

Birgitta Herbst   070-810 83 11     Mari-Ann Ståhl   070-575 27 31     Leif Åsberg    

070-671 10 24 
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Hantverk- och datahjälp 
Onsdag den 25 april sista för vårterminen 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25 med början den 25 april. 10-12.  
Vi handarbetar med det vi vill, kanske kan vi hjälpa varandra och räta ut något som 
inte fungerar.  
Datahörnan kommer också att vara öppen under den här tiden och du kan få hjälp 
med din dator, platta eller telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore 
Lindqvist.  
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. Alla är välkomna.  
Mer information på vår hemsida samt genom Birgitta Herbst 08 530 254 82 eller  
E-post: birgherb@outlook.com 

Fredags-Pub/ Endast för medlemmar vårterminens sista 
 

Vi hoppas att ni har lust att träffas igen och prata om vinterns äventyr och planer. 

Kanske har någon sett något intressant. En skvader kanske? 

Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25, fredag den 27/4 2018.Kom och prata bort 

en stund i glada vänners lag. 

Öl och vin med och utan alkohol finns att köpa till självkostnadspris. 
Kom när ni vill under öppettiden 17.00–20.00 Vi finns där för er. 
Välkomna hälsar Birgitta, Gunilla, Mari-Ann, Sune och Leif. 
Kontaktperson Leif Åsberg 070 671 10 24 
 

Bowling  

Torsdagen den 26/4 delar vi hallen med skolbarn. Kom i god tid så hinner vi få 

våra banor innan barnen kommer. 

Vi fortsätter som vanligt den 26 april kl.10.00 på Bowl4Joy (vanliga stället) och alla, 

såväl gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Har ni frågor så kontakta Leif 

Åsberg 070- 671 10 24. 

 

Boule  
 

Ny information om utespel kommer i kommande veckobrev. 
 
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis. 
Vill du låna klot, kontakta Berit Åsberg 

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070 150 41 94 
E-post: ingemargareta@tele2.se 
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Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Måndagsbridgen fortsätter som vanligt varje helgfri måndag i SPF-lokalen 

Malmtorpsvägen 25. Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna 

medtagna mackor). 

Vi välkomnar ny 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 Email till 

leifomikaela@hotmai.com    

 

Studiecirkel/OBS!!! dags att visa intresse och anmäla sig. 

 
Vi tänker starta 3 studiecirklar till hösten 2018-våren 2019 om intresse 
finns. 
Dessa cirklar skall vara:   

 en bokcirkel ,  

 en cirkel i användandet av Android surfplatta (Alla kan surfa)  

 en tidigare cirkel gällande Bergslagen Västmanland där man tar 
och besöker vissa sevärdheter som avslutning. 

 
Det som gäller är att få ihop tillräckligt antal deltagare minst 3 och max 
12 per cirkel, därtill behövs det även cirkelledare till dessa cirklar. 
 
Är det någon som känner sig intresserad av deltagande i någon av 
dessa cirklar. Behövs även cirkelledare till dessa studiecirklar  
Anmäla er i så fall till mig. 
ulf.keskitalo2@comhem.se 
 
Mob.tfn.070-3094157 
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SPF Seniorerna Går För Världens Barn 

 

Ni har säker läst om detta i tidningen Senioren och styrelsen i  

SPF Seniorerna Grödinge har beslutat att vi deltar i den här tävlingen 

som förening. 

Om du som medlem vill vara med att delta så är det mycket enkelt: 

 Betala 50 kr i startavgift till SPF Seniorernas bankgiro 5959-0182    
Ange ditt namn och Grödinge som förening vid inbetalningen. 

 Vi har tagit fram ett startkort med rutor och månaden majs alla 31 
dagar samt plats för namn. Det ifylldas kortet lämnar du till någon 
av nedanstående. 

 

Startkort finns tillgängliga på: 

Vårvandrinmgen,  

Hantverk- och Data hjälp  

Puben  

eller kan fås från någon av nedanstående. 

 

Birgitta Herbst  07 810 83 11        Mari – Ann Ståhl    070 575  27 31 

       Leif Åsberg   070 671 10 24 

 

 

 

 

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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Vårlunchbuffé tisdagen den 15 maj kl 13.00  

på  

Hagaberg 

OBS!!!!!!!! ändrad dag 

 

 
Dags att anmäla sig till vårlunchbuffe på Hagaberg senast 5 maj 

till Margareta Ståhlberg på tel:076-1037731 
eller e-post: margareta.stahlberg@telia.com 

Priset för detta är 235 kronor inkl. lättöl och vatten. 
Som vanligt kan man köpa vin eller starköl om så önskas. 

Avgiften 235:- kronor betalas till föreningens plusgiro 643971-5 
senast 10 maj. 
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Att göra själv 

 

 

 

 

BOTKYRKA RIKSTEATERFÖRENING 

PRESENTERAR  

TUMBASCENEN 25 APRIL KL. 19.00 
 

 

 

 

 

 

Ingen musikal har skapat så många hitlåtar som HAIR/HÅR och ingen 
musikal kan heller skryta med att ha varit soundtrack till den globala 
hippierörelse som tog världen med storm mellan 1967 och 1969. HAIR 
var ett rockigt och existentiellt vrål som krävde både fri kärlek och fred på 
jorden, som deklarerade att Vattumannens tid äntligen var inne och att 
ingenting någonsin skulle bli sig riktigt likt igen. HAIR hade premiär i New 
York hösten 1967 - bara några månader efter The Summer of Love - och 
Stockholm och Scalateatern fick äran att stå för Europa premiären den 

 



 
 

20 september 1968. Nu har delar av den legendariska originalensemblen 
bestämt sig för att ställa sig på scen igen och platsen för denna unika 
jubileumskonsert är Tumbascenen den 25 april klockan 19.00. 

 

Musikalen HAIR innehåller inte mindre än trettio låtar, så publiken kan 
förvänta sig två fullmatade timmar med klassiska hits som "Aquarius", 
"Let the Sunshine In", "Donna", "Manchester, England", "I Got Life", 
"Hair", "Easy To Be Hard", "Frank Mills", "Black Boys/White Boys", "Good 
Morning Starshine" och många, många fler! Så ta er till Tumbascenen 
den 25 april klockan 19.00 och låt er svepas med av musikalhistoriens 
största hitkavalkad någonsin! 

 

Biljettpris 200 kr genom biljettombud Merike 0739392150. 

    

 



 
 

Bioträffen våren 2018 
 
Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
 
Fredag den 27 april 2018 kl. 14.00 
Jordgubbslandet 
15-årige Wojtek åker till Sverige från Polen med sina föräldrar för att plocka jordgubbar. 

De kommer till en gård på Listerlandet i Blekinge, där han snart får kontakt med 

bondens dotter, Anneli, och de två tonåringarna börjar träffa varandra i smyg, i ett 

förhållande som kompliceras av ojämlikheten som råder mellan dem. Anneli vågar inte 

öppet visa sina känslor eftersom hon vet att omgivningen aldrig skulle acceptera dem. 

Wojtek å sin sida blir kränkt och tycker att Anneli leker med hans känslor. Relationen 

kommer ändå fram och reaktionerna blir kraftfulla. 1 tim 33 min. 

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/sp

f-seniorerna-botkyrka/ 

Musée besök Scania 

Besöket är den 25 april, klockan 10.00 – ca 12.00 Platsen är Marcus 

Wallenberg-hallen, Scania, Södertälje. Museet som är gratis är beläget inne på 

Scanias område nära centralkontoret. De kan inte tillhandahålla guide vid 

besöket. 

Efter besöket kan man fika eller äta lunch på Scanias restaurang alldeles nära 

museet.(Om det skulle komma storbesök eller annat nu ej planerat event, kan vi 

få flytta besöket med kort varsel) 

Det kan bli ett spännande besök även om det inte är så stort museum, gamla 

bilar… Det kostar inget att gå in på museet. 

Hur komma dit?Samåkning med egna bilar från Seniorhuset, Tumba klockan 

09.15. Passagerare betalar 20 kronor direkt till bilföraren. 

Alternativt med några av dessa bussar till hållplatsen Scanias 

centralkontor: 

Buss 752 från Södertälje hamn 

Buss 753 från Östertälje station 

Buss 784-785 samt 789 från Södertälje centrum (central). 

Från hållplatsen till Marcus Wallenberg – hallen är det en promenad på 500 m. 

Anmälan: Ulf Wagenborg 070-268 94 15 / ulf.wagenborg@telia.com 

 

 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/
mailto:ulf.wagenborg@telia.com


 
 

Erbjudande 

Vi som skriver till er jobbar med att organisera valet inför hösten 2018 i Botkyrka 
kommun, och en del av valet förutom valdagen är förtidsröstningen, som pågår 
från 22 augusti till valdagen den 9 september. 
 
Vi försöker nå ut med info om att det går att anmäla sig som röstmottagare för att 
jobba dagtid med röstmottagning, i våra 6 fasta lokaler, medborgarkontoren i 
varje stadsdel och Mötesplats Grödinge i Vårsta, samt inom våra två mobila 
enheter, en stationerad vid Ica Maxi och den andra som åker runt till olika 
verksamheter och platser i kommunen. 
 
Skulle någon hos er vara intresserad av att i förtidsröstningen 22 augusti till 9 
september? 
Arvode utgår på 140 kronor per timme, utbildningen är 24 maj, 29 maj eller 14 
juni på tre timmar och är obligatorisk, då vi går igenom arbetet och schema med 
mera. 
 
Bifogar lite annonsinformation och hoppas någon hos er är intresserad av att 
jobba med valet, och det är fritt fram att sprida budskapet till vänner, bekanta och 
andra föreningar!  
Det går bra att gå in på denna länk och fylla i en intresseanmälan 
https://botkyrka.jobbaival.se/Pages/Intresseanmalan , skriv då i rutan längt ner 
att ni är intresserade av förtidsröstningen, ange gärna också preferens på 
utbildningsdatum och om ni redan nu vet att det finns dagar ni inte är tillgängliga 
 
Vid frågor, kontakta oss/ Se också bilaga 
 

Vänliga hälsningar 
Agnetha Olofsson & Corinne Johnson 
 Valkansliet 
_____________________________ 
BOTKYRKA KOMMUN 
kommunledningsförvaltningen 
147 85 TUMBA 
besöksadress: Munkhättevägen 45 
  
mobil: 070 886 16 47 / 072 453 05 46 
telefon: 08 530 610 00 
e-post: agnetha.olofsson@botkyrka.se , corinne.johnson@botkyrka.se 
www.botkyrka.se 
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Rabatt på el från E.ON  
Som medlem hos SPF Seniorerna får du flera 

unika förmåner hos E.ON: 

- rabatt på varje kilowattimme 

- halva årsavgiften och rabatt på el från sol och 

vind 

- välkomstrabatt på upp till 500 kr för dig som blir 

ny kund 

Teckna elavtal genom att ringa SPF Seniorernas 

VIP-nummer: 0771-86 87 88. 

Eller på medlemssidan: eon.se/spfseniorerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enkelt att vara 

kund hos E.ON  
Vi vill att det ska vara 

enkelt att vara kund hos 

oss. Därför kontaktar vi 

dig i god tid och erbjuder 

fortsatt rabatt innan ditt 

avtal löper ut.  

 

Våra kunniga rådgivare 

hjälper alltid till att hitta 

det avtal som passar dig bäst. Just nu är det till 

exempel bra läge att teckna fast pris 3 år. 

 

Välj rätt elavtal  

 

 

 

 
 

Vi lyssnar på dig  
 

Sedan flera år tillbaka är 

E.ON stolt samarbets-

partner till SPF 

Seniorerna – och inte 

mindre än 20 000 

medlemmar har valt att 

teckna elavtal med oss. 

Vi lyssnar på er – därför 

har ni till exempel ett eget 

nummer till vår 

kundtjänst. Det innebär att du inte behöver knappa 

in några val och har förtur i kön. 

 

Läs mer om vad du får som kund hos E.ON  
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