
  
     1 

 
  

Veckobrev nr 48 (23-29 november 2020) 
Återvänder till ett av mina favoritdjur, 
renen. Denna stiliga tjur stod utanför vårt 
tält en morgon i Njåtsosvagge 1979, på 
den tiden när världen var svart-vit 

 
Ny PROMENAD  

24 november 
  
Vi öppnar upp för vintern och 
återknyter bekantskapen med de 
promenadstråk som brukar vara 
plogade och halkbekämpade. Ett 
särskilt välkommen till de som inte 
varit med oss och promenerat på 
vintern. 
De så kallade vinter- eller 
stavgångspromenaderna är tre 
stycken i dagsläget, men vi 
välkomnar förslag på flera. 
Ta tillfället i akt och se över 
stavarna. Är de lika långa? Är 
spetsarna OK? Hällorna? 
Under tre på varandra följande 
veckor inbjuder vi till de här 
promenaderna och den första blir 
som synes ovan den 24/11. Den 
går från Vårsta Centrum via 
Malmtorp, Hundklubben och 
Vattentornet tillbaka till Vårsta 
centrum. 
  
Beroende på var du bor kan du ansluta till vandringen på flera ställen. Du som 
behöver komma med bil parkerar vid Brosjön. Vi är dock glada om alla passar 
angivna tider. 
  
Nedan några hålltider: 
  
Vårsta centrum kl. 10.00: Samling och avgång mot Malmtorp (anslagstavlan). 
  
Malmtorp Anslagstavlan kl. 10.15: Samling - invänta deltagare från centrum. 
  
Parkering vid Brosjön kl. 10.00: Samling och avgång upp till och över väg 226 
sammanstråla där med övriga deltagare (ca kl 10.20). 
  
Välkomna till en trevlig och intressant vandring. Glöm inte att hålla avstånden. 
  
Birgitta, Mari-Ann och Leif 
Kontaktperson: Leif Åsberg, 070- 671 10 24 
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BOULE  
   
Elva deltagare förra veckan! Vinterboulen fortsätter, vädret på måndag 
ser lovande ut 
 
Alltså ännu en Boulemåndag kl. 10-12 i Vårsta vid änden av Aspvägen. 
Ingen kostnad – bara kom – och ta med dig tre klot. 
 
Kontaktperson: Ingemar Lindström, 070-150 41 94 
 
  

 
 
 
TIPS PÅ HUR DU ÄNDRAR TILL  E-FAKTURA  
 
Vill du betala medlemsavgiften med E-faktura? Före 2020-12-31! 
 

Gör så här: 

1. Gå in på din internetbank. 
2. Klicka på ”E-faktura”. 
3. Skrolla ner bland alla företagsnamn till SPF Seniorerna. 
4. Klicka på SPF Seniorerna. 
5. Klart! 

Du behöver inte SPF:s gironummer. Fakturan kommer nu att gå till din bank 
och du får godkänna den. 

Hälsningar Berit 

 
Berit Åsberg 
medlemssekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 


