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Expedition:  

Torsbygatan 38 

123 41 Farsta 

Tel: 08-604 67 37 

Expeditionen är bemannad  

måndagar kl. 10–12. 

Telefonsvararen är alltid 

inkopplad.  

Uppehåll under sommaren 

och större helger.  
 

E-post: 

spf.farsta@telia.com  

Hemsida: 
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/stock

holmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-farsta/  

 

Organisationsnummer: 

802404-2197 
 

Plusgiro: 485 25 82 -8 

Programkonto: 75 31 21-3 

Medlemsavgift: 270:-/år 
Varav 100 kronor går till föreningen  

Vänmedlem 90:-/år 

Medlemssekreterare: 

Karin Attermo Elfving 

070 722 86 13 
 

Nr 3 2017 

Redaktör:  

Leif Brander 

Ansvarig utgivare: 

Leif Brander  
 

Bulletinen utkommer  

normalt 4 gånger per år. 

Nästa nummer beräknas till  

slutet av november 2017.  
 

Styrelsen: 

Leif Brander 

Alexandra Posacki 

Marianne Sundström 
Siv Gustafsson 

Hans Elfving 

Harry Lundstedt 

Nils Thoor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En ny termin!  

   Precis som skolan, startar också vi på nytt nu till hösten. 

Men vår terminsavslutning är senare än skolans, nämligen 

årsmötet i februari 2018. 

   Delar av styrelsen har haft ett väldigt svettigt halvår. Vi 

lever i ett datoriserat tidevarv. Börjar datorprogrammen att 

strula är det först och främst det administrativa jobbet som 

blir lidande. Tyvärr har vårt förbund gjort en ganska 

misslyckad upphandling av ett nytt dataprogram.     

Programmet var tänkt att ersätta vårt gamla, som vi var 

riktigt nöjda med, och skulle naturligtvis bli ännu bättre.  

   Dessvärre har det varit osedvanligt många barnsjukdomar. 

De som jobbat i det administrativa programmet har inte haft 

någon hjälp av det, utan bara fått ett merjobb vilket lett till 

irritation och frustrationen .  

   Vår hemsida har inte heller fungerat. Nu till hösten 

kommer vi att kunna börja arbeta med den på nytt. 

Föreningarna i landet har varit olika drabbade. Vi hör till 

dem som varit hårt drabbade. 

   I yrkeslivet lärde vi oss att byte av dataprogram alltid 

ställde till med stora problem. Men nu med mer än 20 års 

erfarenhet borde konsulterna kunna prestera bättre! 

 De nya programmen ändrar också vårt sätt arbeta.  

   I skrivandes stund kan vi t.ex. inte använda oss av 

”Brevduvor” de som delar ut Bulletinen. För oss i styrelsen 

som jobbat med tidningen har det alltid varit lika trevligt att 

träffa dessa positiva medlemmar som ”i ur och skur” kommit 

och hämtat upp sina exemplar på vår expedition, och sedan 

snabbare än alla postverk i världen, delat ut dem till övriga 

medlemmar. 

   Hanteringen av medlemsavgifterna är en annan sak som 

kommer att ändras. I stället för att vi i föreningen 

kostnadsfritt skött det arbetet kommer nu vårt förbund att ta 

hand om debiteringen, med betalda tjänstemän. Med okänd 

fördröjning kommer sedan förbundet att skicka vår del av 

avgiften till oss.  

   Problem är till för att lösas, men vi hade knappast förväntat 

oss att vår förbundsstyrelse skulle vara de som var 

problemskaparna. 

 EN SAK TILL! 

Månadsmötena i höst kommer att få ändrade datum och 

planerade program kommer att ändra. Detta p.g.a. att vi inte 

kan få låna Hökarängssalen på de tider vi tidigare sett nästan 

som våra. Mer om detta i programpresentationen. 

 

Leif Brander 

mailto:spf.farsta@telia.com


SPF Farsta i England. 
Reseanteckningar av Harry Lundstedt 

 

   Vi var över 30 SPF-are från olika 

föreningar och 9 från Farsta som i maj 

åkte med Reseskaparna till Cornwall . 

Reseledaren Jöran Nielsen mötte oss på 

Gatwik flygplats. Därifrån åkte vi buss till 

Oxford, som är känd för alla sina  

kulturbyggnader, kyrkor och minst 16 

universitet. Bra hotell.  

   Nästa dag åkte vi till ”Midsommer” där 

vi kunde besöka olika miljöer där man 

spelat in avsnitt av TV-serien.  

   Tredje dagen åkte vi mot Cornwall på 

den engelska landsbygden med öppna fält, 

enstaka träd, buskar och skogsdungar. 

Flera byar med hus i gammal stil. Vi kom 

till Exeter i Devon där vi besökte Eden 

Project med sina stora ”bubblor” där man 

odlar växter från hela världen. I en, som 

var större än Globen, var det tropikvarmt.  

 

   Hotell i Newquay som ligger vid kusten, 

där kunde vi studera ebb och flod 

nedanför vårt boende. Dåligt väder hela 

dagen.  

   Följande dagar besökte vi Minack 

Theatre uthugget i ett berg vid havet.  

 

   Vi var vid S:t Michaels Mount. En liten 

brant klippö med en gammal borg. Vägen ut 

gick inte att använda när det var flod så vi 

åkte båt. Efter besöket kunde vi gå på vägen 

för då var det ebb. 

   Sen fortsatte bussen ut till Lands End 

som ligger längst söderut i Cornwall. 

Vidunderlig utsikt över Engelska 

kanalen. Fint väder med lagom vind.  

   Vi åkte också till Trebah – en jättelik 

trädgård med slingrande gångar och 

blommor, buskar och träd med stor 

färgprakt . Egentligen en forskningsplats 

inte en turistattraktion sa Jöran.  

   Vi besökte S:t Ives – ett samhälle med 

kulturplatser och med hamn och 

badstränder och flera konstgallerier. I 

hamnen låg båtarna på land för det var 

ebb.  

   Vi besökte Lanhydrock. En stor 

herrgård från den Victorianska tiden. Mer 

än 50 rum möblerade allt från 

herrskapets stiliga och påkostade rum till 

tjänstefolkets arbetsrum och enkla 

bostäder.  

   Resan gick vidare till Bristol över 

Dartmoor som är ett kargt och ödsligt 

landskap. Det är ett naturreservat som inte 

får bebyggas. Bristol är en industri- och 

sjöfartsstad. Den största staden i sydvästra 

England med c:a 0,6 milj. innevånare.  

 

Forts. sid. 4 
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Ännu en säsong med högläsning 
Varje onsdag kl. 10.00 är det dags för 

spännande högläsning. 

Vi är en liten grupp som träffas och 

lyssnar till Kerstin Darnhede som läser 

ur någon bok som vi valt, som fängslar 

både herrar och damer. 

Exempel på författare vi läst är: Elsie Johansson, Kerstin Ekman 

och Aarto Paasilinna, David Lagercrantz m.fl. 

Varje gång vi träffas får vi en kort resumé. Tycker du det låter intressant, hör av 

dig. 

Anmälan: Kerstin Högström, 08-604 88 18  

eller Marianne Sundström, 070-713 22 07 

Start: onsdag 20 september kl 10.00 Plats: Lokalen Torsbygatan 38. 

Obs! Ingen kostnad. 

Dessa arrangemang sker i samverkan med 

Sista dagen var vi i Bath, som är en      

gammal stad från Romartiden. Bath 

finns på Unescos världsarvslista.  

   Under bussturerna gav vår guide 

Jörgen oss mycket bra och intressant 

information om de olika politiska, 

ekonomiska och kulturella 

förhållandena i hela Storbritannien. 

Att det var så stora skillnader mellan 

folkslag, språk, kultur och levnadssätt 

visste inte jag.  

    

Alla ställen var väl värda att besöka 

men det var ibland långt och svårt att 

gå från buss-parkeringen till entré och 

sevärdhet men väl värt besväret. En 

intensiv vecka med bra hotell och en 

mycket trevlig samvaro hela tiden. 

Jöran var bra, informativ och 

hjälpsam. Jag är mycket nöjd! 

    

   Harry. 



Grabbar och Damer nu är det dags igen! Fredagen 

15 sept. kl 16.00 blir det Frågesportskamp med  

Sillmacka, Öl + snaps och Kaffe o tårta.  

Det kommer att finnas alkoholfritt alt. och kanske något glas vin för den som inte 

gillar öl. Det blir frågor i vitt skilda områden, som  t.ex.  Historia, Sport, Mode, 

Musik, o.s.v. Vi kör 5 ronder för att utse en vinnare.  

Plats: Torsbygatan 38  

Ansvarig: Siv Gustafsson 

E-postadress: 886gustafsson@gmail.com 

Telefonnummer: 0708 43 93 90 

Pris : 100 kr  Plusgiro: 75 31 21 – 3 

OBS! Endast för medlemmar  

Anmälan helst per e-post eller SMS 

senast 4 sept betalning 6 sept. 

Datum: 6 september 

Samling: Kl 12,45 vid ingången till Musikvalvet Baggen Svartmangatan 27,   

Ansvarig: Siv Gustafsson 

Anmälan helst via mail eller SMS 

Majladress: 886gustafsson@gmail.com 

Telefonnummer: 0708 43 93 90  

Sista anmälningsdatum: 17 aug 

Sista betalningsdatum: 21 aug 

Pris: 200 kr inkl underhållning och en smörgås. Vin, öl eller dyl. finns att köpa. 

Plusgiro: 75 31 21 – 3 

Nu får vi möta Beatles  

på musikvalvet Baggen 

med Matti Norlin som vår 

färdledare.  

 6 september The Beatles - From me to you 

Baggen ligger ett stenkast från Järntorget 
och Gyldene Freden. På 1500-talet var 
detta amiral Jakob Bagges vinkällare. I 
modern tid är lokalen välkänd  som f.d. 
jazzklubben/diskoteket Bobbadilla.  
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Onsdag 27 sept. besöker vi Hedvig Eleonora kyrka 

Tid:  27 sep 

Samling: 10.45 vid kyrkan 

Anmälan helst per mail eller SMS 

Ansvarig: Marianne Sundström 

Mailadress: masundstrom@gmail.com 

Telefonnummer:  

Sista anmälningsdatum : 16 sept 

Sista betalningsdatum: 18 sept 

Pris :  50 kronor 

Plusgiro: 75 31 21 - 3  

Prästen Sofia Bergström ger oss en guidad visning av av Hedvig Eleonora kyrka, 

vid Östermalmstorg, Stockholm, kyrkan tillhör Svenska kyrkan och är 

församlingskyrka för Hedvig Eleonora församling i Stockholms stift. 

Kyrkan invigdes 21 augusti 1737 och har sitt namn efter Karl X Gustavs gemål 

drottning Hedvig Eleonora. 

Vi som vill kan tillsammans söka upp ett café eller lunchställe  i närheten efter visningen. 

Fredag 27 okt. BYTT ÄR BYTT med landgång och dricka. 

Var och en tar med en sak man har (inget man vill bli av med utan något man gillar 

inga böcker eller kläder) eller något köpt för ca 50 kr, kan ju vara en liten flaska vin 

en god ost eller dyl. det ska synas vad det är inget täckande paketerat.  

Man får en dold nummersedel sen får man välja från de inlämnade sakerna i 

turordning.  

Tid: 27 oktober  kl 16.00  
Lokalen Torsbygatan 38 

Ansvarig: Siv Gustafsson   

Anmälan helst med mail eller SMS 

Mailadress:  

886gustafsson@gmail.com 

Telefonnummer: 0708 43 93 90 

Sista amnälningsdatum : 13 okt 

Sista betalningsdatum: 16 okt 

Pris :  85 kronor för det får du en 

landgång och ett glas vin, öl el. alk.fritt 

Plusgiro: 75 31 21 - 3 4 

Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv 

Leksaksbil mot en rustig skruv 

Ska vi byta 

Ska vi byta grejer  

Ska vi byta grejer med varandra 
Hans Alfredsson 

070 713 22 07 
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Onsdagar Vi träffas på O´LEARYS c:a kl. 14,  då de öppnar. 
Se sidan 10. 

Mån 28 aug Resa till Istrien i Kroatien. Fullbokad. 

Ons 6 sep  Musikvalvet Baggen med Beatles. Se sid. 5 

Ons 13 sep  Högläsning startar. Se sid. 4 

Fred 15 sep Frågekamp med Sillmacka, snaps och öl. Se sid.5 

Tis 26 sep Månadsmöte med Björn Hemstad. Se sid. 9 

Ons 27 sep Hedvig Eleonora kyrka med guidning Se sid. 6 

Ons 4 okt Återbesök på Nynäshamns ångbryggeri. Sid. 12 

Fre 6 okt BD-Träff. Tema Film före 1960 Se sid 10 

Tis 24 okt  Månadsmöte med Solja Krapu-Kallio Se sid. 9   

Fre 27 okt Bytt är bytt med landgång och dricka. Se sid 6  

Fre 10 nov BD-Träff. Tema Natur och Teknik. 

Tis 14 nov 
Ons 6 dec 

Månadsmöte. Fåglarnas kärleksliv. Se sid. 9 
Julbordskryssning  

Tis 12 dec Månadsmöte. Se nästa nummer av Bulletinen. 

Program hösten 2017 
A B 

I kolumn A kan du notera att du anmält dig. 
I kolumn B kan du notera att du betalt aktiviteten. 
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Vill du veta mer så kontakta oss på telefon 08-604 67 37 måndagar kl. 10-12, andra 

dagar är telefonsvararen på. Du kan även skicka in talongen, så kontaktar vi dig. 

Adress:  SPF Seniorerna, Torsbygatan 38, 123 41 Farsta. 

Jag vill bli medlem i SPF Seniorerna Farsta. 

Namn___________________________________________________________________ 

 

Adress___________________________________________________________________ 

 

Postadress________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer____________________ Eventuellt mobilnummer____________________ 

 

Personnummer ____________________ Eventuell e-postadress____________________ 

Som pensionär kan man ha hur kul som helst! Läs igenom denna tidning och 

upptäck hur mycket som är på gång. Och mer blir det ! Kom och var med i en 

aktiv förening med gemenskap, glädje och utveckling. 

Regler för att kunna delta i våra aktiviteter. 
 
 Anmälan MÅSTE ALLTID ske via E-post eller sms. I undantagsfall via  

      telefonsamtal. 

  Anmäl dig alltid så fort som möjligt. Platserna kan vara begränsade. 

 Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Ingen återbetalning 

      efter det datumet.  

 Läkarintyg krävs. Om du har andra skäl än egen sjukdom 

       betalas inga avgifter tillbaka. 

 Din plats kan gå till någon annan om du inte betalar i tid. 

 Du måste både anmäla dig och betala aktiviteten för att vara kunna delta. 

 

 Kalendern på sidan 7 har kolumner där du kan notera när du anmälde dig 

       och när du betalade. 

 

Tråkiga regler men de som jobbar med programmen och även kassören  

måste ha en dräglig arbetssituation. 

 

 

http://www.polismuseet.se/


Månadsmötena hålls i samarbete med 

Månadsmöten 
Vi träffas i Hökarängssalen i Söderledskyrkan kl. 13–15, dörrarna öppnas 12.30.  

Inträde 50 kr. (om inget annat anges).  

Förutom underhållning bjuds det på kaffe, macka och kaka 

Lotterier med njutbara vinster samt utlottning på entrébiljetten. 

Observera! Ändrade datum! 
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Tisdagen den 26 september 
Björn Hemstad Nostalgi Shower. 

 

” Elvis ett tidsdokument” 

Björn Hemstads enmansorkester  spelar och sjunger Elvislåtar  

och visar ett bildspel om Elvis och den tid han levde i. 

Elvis betydde mycket när det gällde skapandet av vår ungdomskultur. 

Tisdagen den 12 december se nästa nummer av Bulletinen 
 

Tisdagen den 24 oktober 

Solja Krapu-Kallio 

 

Missa inte detta möte med en utomordentligt spännande person. 

Hon är: Poet, författare, standup komiker. Arbetat med bildkonst, 

medverkat i radio och TV, föreläsare i skolor. Skriver krönikor i  

Norran (Norra Västerbotten) och ICA-Kuriren 

OBS! Passar för både herrar och damer. 

 

George Högsander  bjuder på "Fåglarnas kärleksliv" en något udda 

titel på ett  Månadsmöte. Han berättar också om flyttfåglarnas 

förmåga att hitta tillbaka till våra trakter och till samma bo, holk eller 

under rätt tegelpanna. Georges revir sträcker sig från Norröra i 

skärgården till Tänndalen och han har följt fåglarnas utveckling sen 

barnsben. 

 

Tisdagen den 14 november 



Before Dinner ! 
Två BD-träffar hösten 2017 mellan kl 15.00 – 17.00 OBS! Dörren öppnas 14.50 

Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 38  

 

Fredag  6 oktober  Tema Film före 1960 

Fredag  10 november Natur och Teknik 

Du kommer och går när du vill och ingen föranmälan behövs. Här kan du njuta av ett glas vin, öl, 

alkoholfritt och snittar till en kostnad av 50 kronor. Önskar du ytterligare ex vis ett glas vin, finns 

det att tillgå till ett självkostnadspris av 20:- kronor. Vi erbjuder även vin från flaska, även detta till 

självkostnadspris.  

Hemlig låda lottas ut!  

Dessutom som vanligt 

frågor med chans till 

vinst. 

På onsdagar kl 14.00 träffas vi på O´LEARYS i Farsta 
 Varje onsdag finns ett reserverat bord för SPF Seniorerna Farsta.  

Slink in för att ta en bit mat alt. ett glas av något slag eller en fika och träffa 

dina SPF-kompisar.  OBS! Det finns en hel del mer än Hamburgare och öl 

och på dagen är det lugnt. 

10 
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Tävling: Du kan vinna vin eller kaffe genom att läsa Bulletinen! 

Skicka ditt svar till spf.farsta@telia.com, sms:a till 0708 43 93 90, lämna det i vår brevlåda på 

Torsbygatan 38 eller före månadsmötet 19 september, som är sista svarsdatum. Dragningen äger 

rum på månadsmötet.  

Första pris en god flaska vin eller 1 kg kaffe.  

Andra- och tredjepris en fribiljett till månadsmöte eller BD-träff. 

 

1. Du måste göra två saker för att säkra en plats till våra aktiviteter. Vilka? 

2. Vilka datum har vi våra månadsmöten i september, oktober, november? 

3. Var kan man träffa SPF-kompisar VARJE ONSDAG? 

4. En Framtidsfullmakt i stället för vad? 

5. En Jullunch på Julafton! Med vem och var? 

Framtidsfullmakt i stället 

för God man. 
    

   Framtidsfullmakt en bra lösning då 

du inte själv längre kan bestämma. 

I stället för att samhället utser en God 

man kan vi nu efter att en ny lag trätt i 

kraft den 1 juli 2017 själva bestämma 

vem vi vill skall sköta våra 

angelägenheter där normalt en God 

man skulle ha trätt in. 

 En framtidsfullmakt blir giltig när 

fullmaktsgivaren på grund av varaktig 

sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande 

förhållanden inte längre klarar av att ta 

hand om de angelägenheter som 

fullmakten avser. 

  

   Formkrav. 

Fullmakten skall vara skriftlig, två 

vittnen skall vara närvarande samtidigt 

och intyga fullmaktsgivarens 

underskrift. De personerna får inte stå 

omnämnda i fullmakten.  
 

 

Rättshandlingsförmåga. 

  

Fullmakten måste skrivas på så länge man har 

rättshandlingsförmåga. 

 

   Tydlighet. 

Det är mycket viktigt att fullmakten skrivs så 

tydligt som möjligt och exakt beskriver vilka 

angelägenheter den skall omfatta. 

 

Leif Brander 

 

 Mer information hittar du på 

 

www.regeringen.se Lag 2017:310 

www.dagensjuridik.se 

www.advokaten.se 

  
 

mailto:spf.farsta@telia.com
http://www.dagensjuridik.se
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Bryggerivisning med ölprovning (8-9 sorters öl),  
Vi får höra historien om hur några entusiastiska hembryggare byggt upp ett fantastiskt 
hantverksbryggeri. 
Gå på rundtur i produktionslokalerna och prova 8 olika ölsorter. 
Visning med ölprovning och tilltuggsbrickan kostar 350 kronor  
De som varit på en ölprovning tidigare vet att vätskebalansen behöver någon timme för att 
stabilisera sig igen. Vi tar det därför litet lugnt innan vi sätter oss på pendeltåget hem. 
OBS Förra året var det 40% kvinnor när vi besökte bryggeriet. Nu hoppas vi det blir lika många 
kvinnor som män. 

Återbesök på  
Nynäshamns ångbryggeri 

Datum: onsdag den 4 oktober 

Anmälan senast: 27 september 

Sista betaldatum: 29 september 

Vi träffas antingen på pendeltågsstationen Farsta Strand kl 09.45 

eller utanför bryggeriet Lövlundsvägen 4 kl 11.00 

Anmälan helst per E-post eller SMS  

Ansvarig: Hasse Elfving 

E-post: hans.elfving@comhem.se 

Telefonnummer: 070 722 86 18 

Pris : 350 kr   

Plusgiro: 75 31 21 – 3  

 
50 glada pensionärer tog bussen till 
Malmköping   
Vid ankomst gjorde vi ett besök på  
ortens Spårvagns och bussmuseum.  
Vi åkte även en tur med en gammal 
spårvagn. 
En utmärkt måltid åt vi på Värdshuset. 
Av en tillfällighet träffade vi en kvinna  
som brukade guida på orten. 
 
 
  

Med buss till Malmköping den 4 juli. 
 
Vi var ca 20 deltagare som fick en 

intressant beskrivning från den gamla 
tiden när Södermanlands regemente låg i 
Malmköping, under åren 1874-1921. 
Bussvärdar Kerstin o Rune Högström samt Siv 
Gustavsson. 
                                                                 Kerran. 

 

mailto:hans.elfving@comhem.se
http://www.nyab.se/nyheter/har-koper-du-stenstrand-sommarale/


Tillsammans med dig hjälps vi åt att komma igång med nya aktiviteter.  

Kontakta någon av oss:  

Siv Gustafsson, 886gustafsson@gmail.com  

Hasse Elfving, hans.elfving@comhem.se  

Marianne Sundström masundstrom@gmail.com 

 

Våra fasta aktiviteter 

Boule 
varje vecka. Kontaktperson är Kjell Askvik, tel 08-91 65 78. 

Vi spelar fredagar kl. 9.30–12.00 i Björnkulle Boulehall, Huddinge. 

I sommar spelar vi utomhus onsdagar 10 – 12 med start den 12/4. 

Kontakta Björn  Betzholtz 076-815 27 80 för spel i Tallkrogen och 

Lillvor Appelblom 0705-825576 för spel på Farsta IP 

Mattcurling 
varje vecka. Kontaktperson är 

Toni Eklund, tel. 08-649 45 44. 

Vi spelar torsdagar kl. 12–14. 

Bridge 
varje vecka i lokalen Färnebogatan 64, Farsta, ingång från 

baksidan. Vi spelar tisdagar med start den 29 augusti. Kom 

senast kl. 11.45. Kontaktpersoner: Vivianne Andersson, tel. 

08-93 98 10, mobil 070 - 200 67 88 

Roland Ekholm, tel. 070-300 9881. 

Du behöver ingen partner för att spela hos oss. 
Körsång 
Kom och sjung, håll dig ung. 

Allsångarna träffas tisdagar varje 

vecka kl. 13.00–15.30. 

Ledare: Alexander Kegel.  

Start tisdagen 31 januari, kl. 13.00.  

Vi träffas i lokalen Torsbygatan 38.  

Kontaktperson:  

Kerstin Högström,  tel. 08-604 88 18,  

mobil 0709-137431  
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Tycker du att det saknas något? 

mailto:886gustafsson@gmail.com
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Resa till Skottland  hösten 2018. 
 
 Anmäl ditt intresse OBS! ej bindande  

till Siv Gustafsson e-post 886gustafsson@gmail.com  

eller sms 0708 43 93 90 
 

Kan det vara så att man planerar en resa i första hand efter  

en riktigt bra reseledare och i andra hand efter resemål.  

Ja så var vi flera som tyckte efter vår resa till Cornwall. 

Så nu planerar vi för ett sagolikt resemål och en fantastik reseledare: 
 

SPF Seniorerna Farsta till Skottland med Reseskaparna  

och Jöran Nilsen som reseledare. 

Inga detaljer finns ännu men den 8 dagarsresa som görs i  

augusti 2017 och kostar 15 950 kr ser ut så här: 

• 6 middagar (M) 

• Stadsrundtur Glasgow 

• Båttur på Loch Lomond 

• Besök på Skye 

• Slottsbesök 

• Besök whiskydestilleri med smakprov 

• Vallhundsuppvisning 

• Stadsrundtur Edinburgh 

• Military Tattoo 

• Alla transporter på resmålet 
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Vill du äta lunch tillsammans med oss, 
Siv o Leif Gustafsson, på julafton? 
 
Efter att ha firat en lilljul tillsammans med oss åker alla 

våra barn och barnbarn till varmare länder för att fira den 

riktiga julen.  

Det kan ju låta lite sorgligt men det är inte så hemskt som 

det låter men vi tänkte att det kanske är fler än vi vars 

familjer är bortresta så varför inte äta lunch tillsammans.  

Det finns ännu inte några detaljplaner utan vi får först se 

om det finns något intresse. 

 

Anmälan till Siv Gustafsson  helst med e-post 

886gustafsson@gmail.com eller SMS  

Telefonnummer: 0708 43 93 90 
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Har du en e-postadress eller en mobil, men inte får dessa 

meddelanden kan det bero på att du måste meddela oss dina 

uppgifter. Enklast gör du det  med ett mail eller SMS till Hasse 

Elfving. Mobilnummer: 070 722 86 18 

E-post: hans.elfving@comhem.se 

Vi vill gärna kunna nå dig oftare än med 

våra fyra nummer av Bulletinen. Redan nu 

skickar vi e-post och/eller SMS till många 

av våra medlemmar med påminnelser om 

våra arrangemang.  

Vi har också möjlighet ibland att erbjuda 

aktiviteter, som arrangeras av andra SPF-

föreningar eller av distriktet.  

Sättet att kommunisera har ändrats 

mailto:886gustafsson@gmail.com


SVERIGE 

PORTO BETALT  

PORT PAYE B 

Vi upprepar förra årets populära Julbordskryssning  
Den 6 december aväter vi julbordet på Viking Lines fartyg Rosella. 

Resan börjar i Farsta kl 09.00 där vi hämtas upp med buss, som kör oss upp till 

Kapellskär. På bussresan bjuds vi på kaffe/te och en macka.  

Har vi samma tur som förra året kör bussen oss ombord på båten. 

Väl på båten kan vi handla i taxfreebutiken, ta en öl/fika eller bara njuta av 

havsresan. På hemresan, kl 15.00 svensk tid, avnjuter vi båtens julbord.  

Sedan vi kommit i hamn tar bussen oss av båten och kör oss hela vägen hem till 

Farsta. Beräknad hemkomst kl 20.00.  

Priset för bussresa med fika, kryssning och julbord är 300 kronor per person. 

Anmälan med födelsedatum helst per e-post eller SMS 

Sista anmälningsdag: 1 november 

Sista betalningsdag: 1 november 
Ansvarig: Hasse Elfving 

E-postadress: hans.elfving@comhem.se 

Telefonnummer: 070 722 86 18 

Pris : 300 kr  Plusgiro: 75 31 21 – 3  
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