
Fria aktiviteter 
Detta är aktiviteter som inte behöver bokas 
 

 
Slagsta Gille firar 40 år 

Spelmansstämma i Folkets Hus 
Hallunda 
 
Artister: 
TRE ÖGON I BÄCKEN, ett häftigt gäng 
från Hudiksvall med egna låtar 
VÄRSTA BRUDARNA, ett häftigt gäng 
från Mora o Rättvik 
JERNBRUKARNA, härligt gammeldansgäng 
Och många andra fantastiska grupper 
Gammeldans och Polskor, kl 18-22 
 
Datum:  Lördag 8 februari 
Tid: 13.00 
Pris: 120 kr pensionär, annars 150 kr 
 

Pub-träffen i Seniorhuset 
Vi träffas i stora salen i Seniorhuset för en stunds trevlig samvaro. Det är alltid något 
kort program som vi sen kan prata om. Det finns kaffe, te, öl, smörgås och kaffebröd 
till självkostnadspris. Hela Seniorhuset är förstås öppet. 
Du kan vara med hela tiden eller enkelt droppa in för en öl och smörgås. 
Programmen under PUB-träffarna presenterar vi på anslagstavlan, i veckobrevet, på 
Hemsidan och Facebook. 
 
 Datum:  Torsdag 19 mars (PRO) 
               Torsdag 16 april (SPF) 
               Torsdag 14 maj (SeniorNet) 
Tid: 16.00 

 
Botkyrka Riksteaterförening 
Teaterföreningen ger 10-15 föreställningar per termin. Botkyrka Riksteaterförening 
(en del av Riksteatern), har individuella medlemmar och föreningsmedlemmar. SPF 
Seniorerna Botkyrka och SPF Seniorerna Grödinge är föreningsmedlemmar i 
Botkyrka Teaterförening. Medlemmar i dessa SPF-föreningar har möjlighet att, via av 
föreningarna valda ombud, köpa rabatterade biljetter till teaterföreningens 
föreställningar. Biljettrabatten, 50 kronor, är densamma som gäller för innehavare av 
scenpass.  
 
Scenpass får person som är individuell medlem i en riksteaterförening. Scenpasset 
gäller i hela Sverige och ger rabatter hos mängder av teatrar, i Stockholmsregionen 
ett 40-tal. 
 



Ordinarie medlemskap i Botkyrka Riksteaterförening kostar 160 kronor per år, räknat 
från anmälningsdagen (dvs inte kalenderår). Ytterligare person i samma hushåll 
betalar 80 kronor per år. Vill du bli medlem i Botkyrka Riksteaterförening, ring eller 
sms:a Håkan Esterling 073-974 40 21, eller sänd dina personuppgifter med e-post till 
botkyrka@riksteatern.se. 
 
Mer om föreningen hittar du på www.botkyrka.riksteatern.se. 
 
SPF:s teaterombud är Bodil Nordström, 08-778 25 98. 

 
Botkyrka Symfoniorkester 
Orkestern består av duktiga amatörmusiker i olika åldrar, och ger några 
föreställningar per år i Tumba kyrka. De har hemsidan 
www.botkyrkasymfoniorkester.se och annonserar i Mitt i Botkyrka. 
 

SLs Konståkning 

Alltså visning av konsten i främst tunnelbanan, har varit uppe för diskussion i 
programgruppen några gånger. Vi tycker dock att bokad visning för en grupp är för 
dyr att satsa på. Istället råder vi intresserade att haka på de fria visningar som görs 
på torsdagar kl 18.00 och söndagar kl 13.00 på olika ställen i staden. Gå in på 
http://konst.sl.se/konstvisningar/ för att hitta något som passar. Grupperna är dock 
maximerade till sex personer. 
 

Se även Stockholmsdistriktets aktiviteter på deras hemsida. 
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