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”Programblad” hösten 2020 

 
 
Av förklarliga skäl är detta ett mycket kort program. 
Eftersom såväl Folkhälsomyndigheten som SPF centralt 
starkt avråder från alla inomhusaktiviteter blir det inte 
mycket kvar! 
Inga resor, inga månadsträffar, inga pubträffar. Det som 
återstår är en del studiecirklar och vandringar, och ett 
par luncher som förhoppningsvis kan locka. Kan vi i 
styrelsen hitta fler lämpliga aktiviteter (kom gärna med 
förslag), presenteras de senare. 
 

Håkan Thunberg, programbladsredaktör 



  

    
      
 

 

 

Bästa SPF-are! 
 

Hösten 2020 blir annorlunda i hela världen och så även i SPF Botkyrka. 

Styrelsen har beslutat att följa rekommendationerna inte bara från 

Folkhälsomyndigheten utan också från vårt riksförbund. Det innebär att vi 

inte anordnar några fysiska medlemsmöten inomhus under resten av året. 

Utomhusaktiviteter får ha högst 50 deltagare. Ett par studiecirklar har 

aviserat att de kommer att fortsätta i någon form under hösten, men vi 

startar inga nya. 

 

Vad gör vi i stället? Vårt nedbantade kalendarium här nedanför ger oss 

ändå vissa möjligheter att ses. Vi strävar efter att förlägga aktiviteter till 

olika delar av kommunen för att minimera kollektivresor. 

 

En positiv effekt av Covid-eländet är att seniorfrågorna har hamnat i fokus 

på ett helt annat sätt än tidigare. Skandalerna på vissa äldreboenden blev en 

ögonöppnare för beslutsfattare på alla nivåer i landet. Tillsammans med 

PRO kan vi i SPF sätta ytterligare press på Botkyrka för att höja nivån på 

den kommunala servicen för oss seniorer. Ett litet exempel är att 

kommunen gått med på att låta gymmet i Mötesplats Tumba vara öppet till 

dess att de nya lokalerna blir klara någon gång under våren. Medlemskortet 

för första halvåret 2020 gäller hela året. 

 

Det är naturligtvis trist att inte kunna träffas som vanligt, att inte få krama 

barnbarnen eller strosa runt i affärer och göra impulsköp. Men ändå: 

Pandemin är övergående, och snart får vi ett vaccin. Och eftersom nästan 

alla av oss tillhör riskgruppen är vi privilegierade när vaccinet kommer. Så 

håll ut, kära vänner, så ses vi på riktigt nästa år. Vi kommer att starta om 

verksamheten med en riktigt stor klang-och jubelfest så fort vi är 

vaccinerade. Det ska bli fantastiskt roligt att komma ut ur isoleringen och 

få träffa er! 

 

Hoppfulla hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande 

 



Kalendarium  

 
Datum Tid  Vad 
 
September 
On 16 10.00  Vandring 
To 17 12.00  Lunch på Rönninge Glassbar 
Fr 18 12.00  Lunch på Slagsta Marina  
 
Oktober 
Fr 16 12.00  Guidad vandring/visning Tumba Bruk 
 
November 
To 19 12.30  Vandring med korvgrillning, Fittja kulle, den nya 

parken bakom Botkyrka Konsthall 
 
Som synes inga Natur- och kulturvandringar. Är någon intresserad att ta upp manteln 
efter Marianne Backman: hör av dig till styrelsen. 
 

Snart 
Torsdag 17 september har vi en subventionerad lunch på Rönninge Glassbar, 
fredag 18 september en på Slagsta Sjökrog. Maxantal deltagare är förstås 50 vid 
varje tillfälle, så anmäl dig bara till ett av tillfällena, senast 12/9! Kostnaden är 50 
kr/person som betalas till vårt plusgiro 61 95 73-9 eller vårt nya Swish 1230905612. 
Glöm inte att ange namn, önskad dag och vald maträtt. Vid särskilda önskemål / 
behov ring Saga, se under Kontaktuppgifter. 
 
Rönninge Glassbar ligger på Centralvägen 2, vid Rönninge pendeltågstation. De 
har två vegetariska rätter (lasagne eller biff) att erbjuda. 
 
Slagsta Sjökrog ligger i Slagsta Marina, Tegelängsvägen 20 Norsborg. De erbjuder 
rimmad lax eller ett vegetariskt alternativ. 
 
På båda ställena ingår kaffe och kaka liksom lättöl eller vatten. Vin eller starköl på 
egen bekostnad. 

 

För alla aktiviteter inom friskvård och cirklar, kontakta resp ledare för 
korrekt information om vad som gäller under hösten. 
 

FRISKVÅRD 
 

Balans-/styrketräning fortsätter i någon form, kolla med Kerstin Nyberg, se 

Tumba GoIF nedan, eller Ingegerd Johansson, se under Kontaktuppgifter. 
  

Boule Tullinge TP Bouleklubb tränar och spelar sommartid på Brantbrinks 

idrottsplats och vintertid i Björnkulla boulehall, Huddinge. För mer information ring 
Kjell Sand 073-512 36 68 eller Kent Swedenås 070-565 800 89. Hemsidan är 
https://sites.google.com/site/ttpboule/.  

https://sites.google.com/site/ttpboule/
https://sites.google.com/site/ttpboule/


 

Bowling i Heron City i Kungens Kurva kl 11.00 varje tisdag. Ring Björn Zethraeus 

08-778 07 89. 
 

Motionsdans verkar tveksamt i covid-tider, kolla med Gunhild Jonsson, tel 070-

725 36 50. 
 

Mötesplats Tumba (Mer info på kommunens hemsida.) 

 Mötesplats Tumba ligger i före detta Hälsans lokaler i Tumba äldreboende (f d 
Tumba Sjukhus). T v råder begränsningar i antal deltagare och omklädnings-
möjliheter, så kolla först! 
Tel 073-421 87 50. 
 

Mötesplats Vårsta/Grödinge (Mer info på kommunens hemsida.) 

 Mötesplatsen finns på Ringvägen 2, bredvid Vårsta bibliotek. Kolla vad som gäller! 
Tel 072-596 69 21. 
 

Tullinge GymMix  
Schema finns på www.tullingegymmix.nu.  
 

Tumba GoIF (Gymnastik och Idrottsförening) 

Schema och passbeskrivningar finns på www.tumbagoif.se. Kontaktperson är Kerstin 
Nyberg, info.tumbagoif@telia.se. 
 

Squaredance (Huddinge Square Swingers) 
 Lokal är ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, vid Huddinge kyrka. För 

information kontakta Robert Ervenius, 08-774 30 37, e-post: info@husq.se. Se 
hemsidan www.husq.se. 
 

 

Styrketräning och simning 
Utnyttja pensionärsrabatterna i kommunens badhus i Storvreten och Fittja. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Kurser och studiecirklar 
Studieombud: Kerstin Risveden, se under Kontaktuppgifter. 
 

Teckna med höger hjärnhalva 

Kursledare: Kerstin Risveden, se under Kontaktuppgifter. 

Landskapscirkel 
Kursledare: Ingrid Hedin, 070-404 07 61 ing.hedin@gmail.com 
 

Klassisk musik, jazz och gamla tongångar  

Kontaktperson: Erik Persson, 070-428 07 84 erik.sax.persson@gmail.com 
 

Läse-och resecirkel Cirkeln är fulltecknad. 

Kontaktperson: Inga-Lill Davidsson, 08-532 512 16 ajesdav@gmail.com 
 

Kvinnohistoria Cirkeln är fulltecknad. 

http://www.tullingegymmix.nu/
http://www.tumbagoif.se/
mailto:info.tumbagoif@telia.se
mailto:info@husq.se
http://www.husq.se/
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Kontaktperson: Elsie Astridsdotter 073-329 29 91 e.astridsdotter@gmail.com 
 

 

Resor 
Reseombud: Anita Sjöblom 076-193 60 61 eller anita.sjoblom@hotmail.com 
 
Inga resor under hösten, ett par planeras under våren, men det beror förstås på 
covid-läget om de blir av. 
  

 

Kontaktuppgifter: 
Elisabeth Bäckman  072-253 63 39 
elisabethbackman@outlook.com  
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 
Håkan Thunberg:  073-962 03 34 
hakanthunberg5@gmail.com 
 
Anders Magnusson   073-979 17 88 
andersmagnusson7@gmail.com 
 
Saga Andersson  070-870 66 54 
anderssonsaga@outlook.com 
 
Lennart Blixth  070-322 00 17 
blixthlennart@gmail.com 
 
Ingegerd Johansson  070-446 48 06 
ingegerd.johansson99@gmail.com 
 
Jarl Johansson  070-755 32 55 
jarl@percico.com 
 
Kerstin Risveden  070-749 05 12 
kerstin.risveden@outlook.com 
 
Jens Vollmer  070-696 06 54 
jensantonvollmer@gmail.com 
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