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På följande sidor kommer några julklappstips 
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Nästa år startar vi vårt program redan 

den 9 januari med följande utbud 

 

Botkyrka Riksteaterförening 2019. 

Den 9 januari kl. 12.00 i vår lokal på 

Malmtorpsvägen 25, kommer Riksteaterns 

representant Håkan Esterling, att 

presentera vårens föreställningar, och det 

blir många godingar – Jack Vreijsviik, 

Svante Turesson, 123 Schtunk, Greta 

Olsson – ja, läs mer på hemsidan 

botkyrka.riksteatern.se 

Biljetter kan redan nu beställas via Merike 

0739392150 – Ett julklappstips! 
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Lokalen är Malmtorpsvägen 25 

 
 
 

 
 
 



Lite senare kommer en ny utmaning och en hälsojulklapp 
 
Den 6 februari klockan 12.00 kommer Jarl Johansson från 
SPF Seniorerna Botkyrka och berättar om resorna. 
Lokalen är Malmtorpsvägen 25 
 

Vandring i Österrike 

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 Botkyrka, 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. 

Vandring i Hinterglemm-dalen 

Under en vecka vandrar vi i olika delar av dalen. Det finns vandringsleder för alla 

smakriktningar, från enkla till mer krävande vandringar. I dalen finns 4 kabinbanor 

som är öppna. 

Vi bor under veckan i centralorten Hinterglemm på hotell Glemmtalerhof. Alla 

vandringar utgår från hotellet. Hotellet har en guide som beskriver de olika 

vandringslederna och föreslår varje morgon lämpliga vandringar. Under 4 dagar följer 

guiden med på vandringarna.  

I resans pris ingår Saalbach Hinterglemm Joker Card som ger dig tillgång till 

obegränsat med fria resor i de fyra kabinbanorna och till alla dalens bussförbindelser!   
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Vi bor på hotell Glemmtalerhof som är ett 4-stjärnigt Superior hotell, läs mer på 

länken www.glemmtalerhof.com. Vi har halvpension med frukostbuffé, 

eftermiddagsfika samt fyrarätters middag med salladsbuffé. Lunchpaket ingår som du 

själv gör från frukostbuffén. 

 

Tid: 11 – 18 september 

Pris: 12 490 kr/person vari ingår flyg, buss, hotell med halvpension, Joker 

Pass Enkelrumstillägg 1 000 kr. Måltidsdryck vid middag tillkommer.  

 

Vandring i Ischgl 

I Ischgl-dalen finns flera liftsystem som är öppna men det är framförallt två system 

som vi kommer att vandra kring. Linbanan i själva Ischgl består av ett system med 6 

olika förbindelser. Den andra linbanan är i grannorten Kappl. Alla vandringar utgår 

från hotellet. Det finns flera olika vandringar där vandringen antingen startar med en 

lifttur eller med en busstur. Även här finns lätta vandringar till mer krävande. Flera 

vandringar kan göras runt sjöar. En vandring kan vi också göra till det tullfria området 

Samnaun. 

I priset ingår ett s k Silvretta Card med vilket du kan åka obegränsat i dalens 

kabinbanor och bussar.  

Vi bor under veckan på hotell Tirol, ett 4-stjärnigt hotell. Hotellet har en guide som 

följer med oss under 5 dagar. Du kan läsa mer om hotellet på www.tirol-ischgl.at/. Vi 

har halvpension med frukost-buffé samt femrätters middag.  

Tid: 24 – 31 augusti 

Pris: 12 690 kr/person vari ingår flyg, buss, hotell med halvpension, Silvretta 

Card. Enkelrumstillägg 1 000 kr. Måltidsdryck vid middag tillkommer.  
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Bowling  

 Året avslutas onsdagen 19/12 (Obs nytt datum) kl. 10.00 på vanliga stället. Det 

blir förstås en tävling där vi spelar serier, men med islag av att vi ibland måste 

slå strike, spärr eller något annat. Det blir naturligtvis priser. Medan resultaten 

räknas ut äter vi lunch som Monica lagat till. Den här gången blir den av 

landgångstyp, och den är inte julbordsbetonad. 

De som vill vara med på den här avslutningen anmäler sig till Leif Åsberg på  

tel. 070 6711024 senast den 15/12. 

Välkomna till en som vi hoppas trivsam och spännande avslutning på 

bowlingåret. 

Kontaktperson: Leif Åsberg 070 671 10 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Att göra på egen hand 

 

 
 
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 

Botkyrka Riksteaterförening 2019. 

Den 9 januari kl. 12.00 i vår lokal på Malmtorpsvägen 25, kommer Riksteaterns 

representant Håkan Esterling, att presentera vårens föreställningar, och det blir 

många godingar – Jack Vreijsviik, Svante Turesson, 123 Schtunk, Greta Olsson – ja, 

läs mer på hemsidan botkyrka.riksteatern.se. Biljetter kan redan nu beställas via 

Merike 0739392150 – Ett julklappstips! 
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