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Bästa SPF:are        Vecka 14 
 
Nu har årets Kvalitetsredovisning kommit från kommunledningen 
liksom Patientsäkerhetsberättelse för 2016. Ingendera är särskilt 
upplyftande läsning eller smickrande för Botkyrka kommun.  
 
De kvalitetsparametrar som redovisas visar, med 2 undantag, en 
nedåtgående trend. Tyvärr! Tyvärr för alla personer som behöver 
kommunens omsorger eller vård vare sig det är hemtjänst eller 
vård-och omsorgsboende. Tyvärr för alla anhöriga och tyvärr för 
alla skattebetalare som finansierar det hela. 
 
Mer om detta på nästa månadsmöte. 
 
Nu till roligare saker. Vi var nästan 20 personer som såg nöjda kos-
sor och som fick lära oss mer om mjölkbondens vardag. Totalt har 
vi varit 40-tal SPF:are på Hamra vackra gård! Till hösten ska vi 
ordna så att vi får visning av det lilla museet, vilket vi redan avise-
rade i årets program. 
 
Cirkeln om flygfilmhistoria har haft trevlig avslutning genom att be-
söka Linköpings anrika flygmuseum. Det blev ett mycket uppskattat 
besök. 
 
Den 10 april klockan 14.00 – 15.30 är det så dags för SPFs Lilla 
Café. Välkomna till seniorhuset och kaffe och trevlig samvaro.  
 
Den 20 april klockan 16.00 är det PUB-träff och SPF står för värd-
skapet och det blir information om tandhygien och säkert också 
kostnadsnivåer. Plus kaffe och annan dryck med smörgås och gott 
bröd. Det blir både intressant och trevligt. 
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Den 19 april klockan 13.00 blir det visning av Drottningholms 
slottsteater. Se sidan 20 i programbladet. 
Slottsteatern är unik i världen, det är fantastiskt roligt att få se in 
bakom kulisserna, se hur de gamla dekorerna fungerar och hur 
själva lokaliteterna kan fungera efter 250 år. ”Här kan man snacka 
om rep”! Ta chansen. 
Anmälan till Ingegerd Johansson, 070 446 48 06  
 
 
Att göra själv 
Onsdag 12 april kl. 19.00, Folkets Hus Hallunda – ”Stormen”. Pris 150 
kr. 
Onsdag 19 april kl. 19.00, på Tumbascenen – Özz Nûjen är Rikard III. 
Pris 200 kr. 
Utförligt program och mer info finns på www.botkyrka.riksteatern.se. 
Beställ biljetter på 0771-477070 eller 0739744021. 
 
 

 
Ett gemensamt projekt mellan SPF Seniorerna Botkyrka  och Grödinge 
 
En vårlunch/vårbuffé den 30 maj klockan 12.00 i Folkets Hus Segersjö ett 
trevligt tillfälle att träffas, se utförlig information nedan. 
 

 
VÅRLUNCH/VÅRBUFÈ 

 
Botkyrka och Grödinge SPF hälsar dig välkommen till Folkets Hus i Segersjö, 
Tumba klockan 12:00 tisdagen den 30 maj 2017. 
Vi kommer att bjuda på lite av varje 
 

 
 

 

http://www.botkyrka.riksteatern.se/
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 Matjessill med Gräddfil och gräslök 
 Senapssill och inlagd sill 
 Gravad lax med hovmästarsås, färskpotatis 
 Örtmarinerad kycklingfilé med mixad sallad 
 Bröd och smör 
 Kaffe och en kaka 
 Mineralvatten och mellanöl ingår i priset som är 200 kronor per person 

 
Förutom god mat har vi bjudit in en trubadur. Vi kommer att ha lotteri med fina 
vinster och vi kommer även att ha lite överraskningar 

 
 
Givetvis har du möjlighet att välja på snaps alternativt vin till maten till ett 
självkostnadspris. 
Din anmälan och inbetalning vill vi ha senast den 14 maj till  
postgiro 619573-9 
 
Anmälan är bindande. 
Ange också om du vill ha snaps, vitt vin eller rött vin vid anmälan 
 
Anmälan gör du till Ingegerd Johansson, 070-4464806 alternativt via E-post 
till ingegerd.johansson41@bredband.net 
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