
   

    
      
 
 
 

Botkyrka 
 

 

                                                         

                                                                                           

 

 

Bästa SPF:are,     Vecka 35, 2017  
 
Hoppas att ni alla haft en skön helg, det har varit soligt och vackert. 
Det har varit perfekt promenadväder! 
 
Några tankar inför höstens arbete. Vi hade styrelsemöte i onsdags 
den 23 augusti. Vi hade många punkter på dagordningen, det är 
mycket vi vill ska hända med olika program och träffar, både med 
cirklar, med aktiviteter och också förstås påverkan på politiken för 
våra äldre och för de som har funktionshinder.  
 

- Fr o m den 1 augusti kommer ett utökat skatteavdrag för RUT- 
tjänster att införas, man får numera dra av för flyttkostnader 
och utökade trädgårdsarbete bl a. Det är bra. 
 

- Pensionsmyndigheten bedömer att fler pensionärer än idag 
har rätt till bostadstillägg. OBS bostadstillägget är en del av 
pensionssystemet och inte ett bidrag! En enkel tumregel, enligt 
pensionsmyndigheten, är att ensamstående kan ha rätt till bo-
stadstillägg om månadsinkomsten är ca 13 000 kronor efter 
skatt eller lägre. För gifta gäller andra belopp. Kan vara värt att 
kontrollera. 

 
- Vår Distriktsstyrelse gör ett upprop för att bilda ett nätverk för 

HBTQ-medlemmar inom SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet. 
Närverket ska vara ett forum för utbyte av erfarenheter men 
också vara en resurs till distriktet och föreningar i dessa frågor. 
 

- För Botkyrkas del gäller som vanligt att vi bevakar de stora 
frågorna om utbyggnad av trygghetsboende, servicelägenheter 
och omsorgsboende samt kvalitetsfrågorna. KPR har en viktig 
uppgift! 
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- Det har kommit önskemål om kultur- och naturvandringar. Vi 
söker nu någon/några som känner att det skulle vara trevligt 
och intressant att leda sådana vandringar. Hör av dig/er till sty-
relsen så ska vi hjälpas åt. 
 

Vi har lite svårt att veta exakt hur många medlemmar vi har p g a 
det dåliga IT-system vi tvingas leva med ett tag till. Vi är ca 815 
medlemmar, ca 25 vänmedlemmar och ett antal som är intresse-
rade av att bli medlemmar. Och det är mycket glädjande! 
 
Vi kan bli fler förstås, känner du någon som är intresserad av att 
vara med i vår förening – tipsa om att vi har ett möte för nya 
medlemmar den 25 oktober, klockan 16.00. 
Tag kontakt med Elisabet Bäckman, 072-253 63 39 eller Inge-
gerd Johansson, 070-446 48 06, eller via mail, se programbladet. 
 
Friskvård: 
5 sep startar bowling 
5 sep startar motionsdansen 
12 sep startar nybörjarkurs i squaredans 
boule, inget sommaruppehåll 
 
Tag kontakt med respektive kontaktperson, namn och tele-
fon finns i programmet. 
 
Aktiviteter 

 11 september är det så dags för SPF Lilla Café i Seniorhuset, 
klockan 14.00 – 15.30 

 11 september startar Anders Magnusson sin seniorgrupp för 
diskussion om ”läkemedel och levnadsvanor för oss äldre” 
Klockan 10.00-12.00.Anders har tel,08 530 290 76 el mail. 
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 12-19 september åker några lyckliga till Adriatiska kusten 

 13 september är det utflykt till det spännande Avesta Art. Det 
är spännande med både den gamla fabriksbyggnaden som 
med det varierande innehållet i den. Tag kontakt med Elsie 
Astridsdotter, 08-532 522 93 el. mail, se programmet. 

 Den 5 september startar vi X-et, diskussioner, analyser om en 
stor och älskad konstnär med rötter i Tumba. Vi träffas i Seni-
orhuset, klockan 13.00. Ring Kia Hjelte, 073 077 45 55 

 
Jag hoppas att vi ses på vårt månadsmöte i morgon den 28 au-
gusti klockan 13.00 och/eller på några av våra andra aktiviteter. 
 
Jag hade tänkt skriva något om att det är mysigt när hösten 
kommer, då kan man sitta inne med tända ljus och en bra bok el-
ler lyssna till vacker musik. Men vi kommer att få skönt väder 
nästa vecka !? Så varför inte komma till Brantbrinks idrottsplats 
för en skön vandring i de fina spåren. Vi träffas klockan 10.00. 
Tag kontakt med Saga Andersson 070 870 66 54 eller mail. 
 
Vi har nu pris för Bodensjön – Mainauresan, 14 950 kr/person. 
 
Det är hög tid att boka sig om man vill följa med till Avesta Art, 
liksom även Öster Malma. 
 
Hemsidan hittas enklast genom att söka på SPF Seniorerna 
Botkyrka, den hittas då som första alternativ i listan. Väl där finns 
vår mesta information under fliken Om föreningen. 
 
Varma hälsningar från styrelsen genom Kia Hjelte, Ingegerd Jo-
hansson och Håkan Thunberg 
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