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Bästa SPF:are,     Vecka 38, 2017  
 
Ny vecka och nya utmaningar. Hoppas ni fått tillfälle att gå ut i 
skogen och titta efter svamp. I år växer svampar tydligen överallt. Vi 
har ju så fina svampskogar i Botkyrka. Det finns gott om både tratt-
kantarell och Karl Johan i år. Tänk så gott en soppa på Karl Johan-
svamp smakar. Det gäller att passa på, det är inte varje år det finns 
svamp. 
  
Kanske du deltog i kyrkovalet i helgen. Intressant att det var så 
många som röstade. 
  
Ni har väl hört och sett vad regeringen föreslår för våra pensionärer 
2018? Förslag att reducera skatten ytterligare för våra pensionärer 
och höja bostadsbidraget. Det tackar vi för! 
  
Detta kanske är värt att uppmärksamma: Polisen har fått in 
många anmälningar där personer uppger att de ringer från banker 
och vill kontrollera om du utsatts för bedrägeri. I många fall ombeds 
du logga in på din bank eller på ditt BankID under tiden som du är 
kvar i luren. Gå inte på det! Så arbetar inte bankerna. 
  
Vi hör så ofta att det är många ensamma som sitter hemma och 
inte får möjlighet, eller inte kommer sig för, att gå ut och träffa andra 
människor. Tanken med mitt “Lilla Cafe” är att man bara kommer till 
Seniorhuset, nu närmast den 9 oktober kl 14.00, för en liten prat-
stund och en kopp kaffe i all enkelhet. 20 kronor kostar det. Du får 
möjlighet att träffa andra i samma situation. Känner du någon som 
sitter ensam och vill komma ut, kanske du kan puffa lite extra för 
vårt “Lilla Cafe”. 
  
På tisdag är det dax för vandringsgruppen igen. Utgår ifrån Brant-
brinks IP med start kl 10.00. Medtag fika. 
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På torsdag den 21 september är den första PUB-träffen för hös-
ten, det är PRO som bjudit in närpolisen i Botkyrka och polischefen 
Erik Åkerlund som kommer att berätta om närpolisens arbete, och 
där du också har möjlighet att ställa frågor. Kaffe serveras med nå-
got därtill. 
  
På månadsmötet den 25 september får vi besök av tandläkarna 
Toni och Dani som bl a berättar om varför vi snarkar, och vi får in-
formation om hur det påverkar våra liv. Vi får även information om 
tandvårdslagen och om eventuella bidrag man kan få som pensio-
när. Givetvis serveras kaffe och något gott bröd därtill i trevlig sam-
varo. 
  
Den 27 september kl 14.00-15.00. Vi har fått möjligheten att gå in i 
Hamra gårds museum/magasin. Det är unikt och visas inte officiellt, 
utan bara för besöksgrupper och kunder. Man får följa Hamra gårds  
Utveckling, en gård som varit i bruk sedan 1901, och det är gratis. 
  
Detta får bli allt för denna gång. Ha det så bra! 
  
Hälsningar ifrån styrelsen genom Kia, Ingegerd och Håkan 
 

 


