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Bästa SPF-are 
Förra veckan hade vi vårt första Månadsmöte för våren och vi var 
många som fick lyssna till ABBAs historia och lyssna till välkända 
låtar.  
 
Nu laddar vi för nästa Månadsmöte som också är ÅRSMÖTE, den 
27 februari. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda före 
10 februari. 
 
Förbundet har upphandlat ett nytt datasystem och som alla nya da-
tasystem fungerar det inte särskilt bra. Flera i styrelsen har varit på 
utbildning och alla gör vad de kan men ni som saknar inbetal-
ningsavi för SPF Botkyrka ska veta att dessa skickas numera ut 
centralt och de ska skickas ut denna vecka.  
 
Den 6 februari är det dags för SPF Lilla Café, som alltid i Senior-
huset klockan 14.00-15.30. Det blir en kaffestund i det lilla formatet, 
gott kaffe med något ätbart för 20 kronor och en stunds trevlig sam-
varo. 
 
Den 6 februari startar cirkeln om ” Må bra – med eller utan läke-
medel” med Anders Magnusson som samtalsledare.  
Tel: 073 979 17 88 
 
Den 8 februari startar vi en cirkel om konstglas. Det är ett spän-
nande område, vi ser ju hur mycket vackert konstglas det finns när 
vi går i butikerna, glaskonst av kända konstnärer och berömt långt 
utanför Sveriges gränser. Samtalsledare är Agneta Thunberg som 
har lång erfarenhet och mycket kunskap i ämnet. Det blir samtal, 
film och studiebesök allt efter gruppens önskemål. 
Anmälan till Agneta på tel: 08 530 605 32  
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Den 18 februari blir det preliminärt besök på Riksdagshuset, klock-
an 13.30. Vi har en ny guide som är välkänd för många SPFare, Ali 
Mostafa. 
Anmälan till Birgit Wallin tel: 08 531 733 02 
 
Ni som anmält er tidigare, till Kia, finns kvar på anmälningslistan. 
Tänk på att ha med legitimation (körkort el dyl.) Samling utanför 
stora ingången till Riksdagshuset dvs förlängningen av Drottningga-
tan. Det blir avprickning och enklare säkerhetskontroll ungefär som 
på Arlanda. 
Och - det blir en trevlig rundvandring! 
 
Passa på nu att ta sköna promenader, det är ju nästan vår i luften. 
Vintern kommer nog tillbaka, men just nu är det lätt att gå och inte 
halt. Titta också i programbladet efter andra sköna motionstips och 
aktiviteter som är hälsofrämjande, se sidan 8 och 9. 
 
Varma hälsningar från styrelsen  
genom Kia Hjelte och Ingegerd Johansson  
 
 
 
 

 


