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Bästa SPF:are        Vecka 24 
Detta blir det sista veckobrevet för denna termin. Nu blir det som-
maruppehåll. Vi hoppas att Ni alla får en skön och behaglig sommar 
med lata dagar, någon resa, och kanske möte med släkt och vän-
ner… 
Och det är faktiskt bara skönt att vara, att sitta i en solstol eller på 
en parkbänk och lyssna till naturens alla mystiska ljud eller till sta-
dens alltmer hektiska läten. 
 
De som vill vara med på Birgits sommarvandringar på onsdagar-
na ringer direkt till Birgit för att få reda på mötesplatsen och ut-
gångspunkten för veckans vandring. 
Birgit träffas på tel: 08-531 733 02 
 
Till vår Vårfest kom 63 medlemmar som fick god mat, trevlig sam-
varo och trubadursång. 
 
Ett 30-tal personer kom till PUB-träffen senast och fick höra om det 
spännande som händer inom E-hälsa. Vi vet att det finns många 
som undrar över vad det innebär och hur det kommer att påverka 
oss. Vi kommer att under hösten få mer information i frågan. 
 
Både resan till Litauen och den till Kroatien kommer att gå av sta-
peln som planerat. Trevlig resa! 
 
För er som inte hade möjlighet att vara med på senaste månadsmö-
tet kan vi berätta att vi fick en härlig stund med gammal god jazz. 
Det blev lättsam och skön stämning och vi hälsar bandet välkomna 
tillbaka till nästa sommaravslutning om inte förr. Traditioner som är 
bra ska man inte bryta.  
 
Till höstens program arbetar vi för fullt, vi hoppas förstås att det 
kommer att tilltala många när det kommer ut i augusti 
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Kommunen planerar en Seniorvecka i november som ser ut att bli 
väldigt intressant och spännande. Vi SPF finns förstås med på ett 
hörn.  
 
Den 7 november kommer Marianne Rundström, ”känd från TV” 
Den 8 november kommer Yngve Gustavsson också känd från TV o 
Den 9 november blir det öppet hus i Seniorhuset i Tumba. Där har 
vi, SPF, ett litet kontors- och mötesrum och har Du aldrig varit där 
så passa på. Vi bjuder på kaffe med tilltugg, och PRO har ordnat en 
fotoutställning med gamla bilder från Tumba och Botkyrka. 
 
Mer om Seniorveckan senare, liksom om allt annat vi ska göra till 
hösten. 
Den 17 augusti har vi en guidad visning på Sturehofs slott, se sepa-
rat inbjudan. 
 
Årets funktionärslunch blir den 28 september, även här kommer det 
en separat inbjudan, men det kan vara bra att boka in dagen. 
 

 
Nu önskar styrelsen en skön o glad sommar 

och MIDSOMMAR 

 
 

 


