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Bästa SPF:are 
 
Nu har vi haft årsmöte. Det är alltid en speciell händelse varje år. 
Det är mycket som ska klaffa och det är många som har lagt ner 
mycket arbete både före och under och efter mötet. 
 
Årets årsmöte gick bra även om det blev lite för långt. Efter själva 
årsmötet hade vi musikunderhållning av Leif Johannesson, en 
frågelek utifrån medryckande och kända musikstycken. Mycket trev-
ligt. 
 
Ett stort tack till Jimmy Baker, kommunalråd, och Anthony 
Bristow som med bravur ledde vårt årsmöte. 
 
Vi åt semlor och drack kaffe och ett stort tack till Kaffegruppen, för 
vi var 98 personer närvarande, så det blev mycket kaffe! Jag (Kia) 
hann som vanligt inte med att köpa lotter men jag såg de trevliga 
vinsterna, tack till Lotterigruppen. 
 
Jag hann också se att flera köpte böcker, det är roligt så också ett 
tack till Bokgruppen. Och inte minst ett tack till Valberedningen 
som haft ett antal möten och intervjuer och lyckats få ihop en bra 
styrelse, tack. 
 
I nästa veckobrev ska vi presentera den nya styrelsen och den in-
formationen kommer förstås också att finnas på vår Hemsida 
 
OCH ett stort tack till alla och en var som kom till årsmötet. 
 
Den 6 mars är det dags för SPF Lilla Café klockan 14.00-15.20 
En stunds trevligt samtal och gott kaffe med bröd. ( kostnad 20 kr) 
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Den 12 mars klockan 18.00 är det så dags för en operakonsert i 
Tumba kyrka med Botkyrka symfoniorkester med inträde 100 kro-
nor. Det är duktiga amatörmusiker i olika åldrar och vacker musik. 
 
Den 16 mars är det PUB-träff i Seniorhuset och SeniorNet som står 
för program och förtäring. Start klockan 16.00. 
 
Den 15 mars får vi besöka Hamra gård och se glada kossor i den 
fantastiska ladugården där kossorna går fritt och bestämmer själva 
när de vill bli mjölkade!? Den 15 mars är det fullbokat och på re-
servlistan är det så många så att vi försöker nu att få till en visning 
till. Preliminärt den 5 april någon gång under eftermiddagen.  
Vill du gå med anmäl till Kia 073 077 45 55. 
 
TYVÄRR är det så att besöket den 15 mars var bokat till klock-
an 13.00-15.00 här måste vi ändra till klockan 14.00-16.00 ( Det 
är Hamra som har ändrat) Vi kommer att ta kontakt med alla som 
finns på anmälningslistan via mail el telefon. Vi hoppas förstås att 
det inte ska vålla så stora problem. 
 
Den 18 mars är det besök i Frihamnen och den intressanta utställ-
ningen om Tutankhamon. Se sidan 19 i vårt Programblad. Ring till 
Birgit Wallin för att höra om det finns platser kvar 
Tel: 08 531 733 02 
 
Den 23 mars startar cirkeln om ” Vad är ålderism”? som leds av 
Anders Magnusson. Läs mer på sidan 25 i programbladet. Anders 
har mobil: 073 979 17 88 
 
Vill du uppleva mat och kultur i ljuvliga Toscana? 
Sju dagar med Birgitta ”Ghitta”, Toscanakännare och vinmakare. 
Resan går den 3-9 maj. 
Tag kontakt med Birgit Wallin tel: 08 531 733 02 
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Så har vi fått en ny redaktör för Hemsidan, vi tackar Sten Rissler 
för mångårigt och gott arbete och hälsar Håkan Thunberg väl-
kommen. 
Vår förbundsstyrelse har köpt in ett nytt datasystem som tyvärr inte 
är riktigt intrimmat ännu, så Håkan har ett stort arbete framför sig. 
Det är meningen att hemsidan ska kunna ge mer information när 
allt fungerar som det ska med det nya systemet. 
 
På årsmötet tackade vi av Gun Jonsson och Monica Cumlin för 
det arbete de lagt ner på att arrangera veckovandringar. De har 
lett vandringarna i flera år och vill nu göra andra saker och det blev 
också så att det var färre vandrare med. 
Vi tror att veckovandingarna behövs. Är det någon/några som kän-
ner för att starta upp igen så är ni välkomna att ringa undertecknade 
Kia 073 077 45 55 och Ingegerd 070 446 48 06 så kan vi ta en kaffe 
ihop och en diskussion. Vi hoppas ! 
 
Vi önskar god fortsättning på våren och hoppas att halkiga isbe-
lagda gator och trottoarer är borta för den här gången. Styrelsen. 
 
 

     


