
   

    
      
 
 
 

Botkyrka 
 

 

                                                         

                                                                                           

 

 

Bästa SPF:are        Vecka 16 
 
Nu är den kalla påsken över, den kallaste i mannaminne!? 
Hoppas ändock att alla haft en trevlig helg med familj och vänner 
och goda måltider.  
 
Nu basunerar tidningen Aftonbladet ut att NU ska pensionärerna få 
mer i plånboken med sänkt skatt. Läser man artikeln visar det sig 
att det är ca 200 kronor per månad för de som har inkomst på ca 14 
000 kr per månad. Det är inget fel i det, men de med de svagaste 
pensionerna får inget eller mindre skattesänkning, och samtidigt 
sänker man gränserna för statlig pension och också för värnskatten. 
 
Har inte maten blivit dyrare? Mycket dyrare i vissa fall….? 
 
Men man gör förmodligen en större sänkning av skatten till nästa år 
eftersom det är valår 
 

 
Men våren är på gång hoppas vi…..!? ”Kosläppet” på Hamra blir 
lördagen den 29 april klockan 10.00 – och då är det väl vår när kos-
sorna får komma ut på bete. Det brukar vara väldigt trevligt att se 
på hur kossorna hoppar och skuttar och sparkar i glädjeyra, får man 
förmoda.  
En kossa mjölkar bra och får 2 kalvar under 5 år, i bästa fall kan 
hon ge bra med mjölk i 10 år i roboten, sedan mjölkas hon på mer 
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traditionellt sätt i stora ladugården (frågor från deltagarna i studie-
besöken på Hamra). 
 
Vi vill påminna om PUB-träffen torsdagen den 20 april klockan 
16.00 då vi, SPF, svarar för program och förtäring. VÄLKOMMEN. 
Det är ett mycket viktigt program, det handlar om munhälsa. 
 
Måndag den 24 april har vi Månadsmöte och vi fåt lyssna till 
historien om Rånaren Robert, ett verkligt människoöde i Stockholm 
runt förra sekelskiftet. En dramatisering i ord och med autentiska 
bilder. 
Efter den historien kommer vi snabbt in i nutida verklighet med en 
mannekänguppvisning för både damer och herrar. Hur ska vi se 
ut i vår? Vi tror att det blir extra gott till kaffet. 
 
Fredagen den 28 april blir det film klockan 14.00 på Tumbasce-
nen. 
Filmen heter ”Bland män och får” och handlar om två bröder som 
aldrig har kunnat hålla sams men som till slut tvingas att börja sam-
arbeta för att rädda sina hem och djur, även om de tvingas bryta 
mot lagen. Historien utspelar sig på Island och bara det gör filmen 
spännande Se sidan 7 i programbladet. 
 

 
Hälsningar från styrelsen gm Kia Hjelte och Ingegerd Johansson 


