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Bästa SPF:are,     Vecka 44, 2017  
 
Nu närmar vi oss november med stormsteg. I dag, söndag, var det 
både kallt och grått och dessutom halv höststorm. Hoppas att ni alla 
har det varmt och gott i stugvärmen. 
 
Förra veckan hade vi månadsmöte. Vi var nästan 100 personer 
som fick en glad stund ihop med Egons kvartett, som var tre väl-
sjungande, humoristiska män med glatt humör. De sjöng flera egna 
låtar med underfundiga texter och också andras visor. Vi ka nog 
boka dem igen! 
 
Vi fick dessutom möjlighet att visa uppskattning för de tre silverme-
daljörerna i Boule med vackra blommor; Helen Tabot, Eila Kohro-
nen och Elsa Johansson. Berit Sand höll ett uppskattat tal och Ing-
egerd Johansson delade ut blommor. 
 
I onsdags hade vi infomöte för nya medlemmar, det kom 19 perso-
ner och SPF bjöd på landgång och kaffe eller annan dryck. Tack till 
alla som var med och ordnade träffen och roligt att det kommer så 
många nya. Välkomna!!! 
 
I veckan som gick var det Seniormässa i Älvsjö. De flesta utställare 
verkade vara researrangörer, men även annat fanns. Alla besökare 
verkade lastade med broschyrer när de gick, hade nog själv ett par 
kilo (Håkan). 
 
Nu är det dags för nästa mässa i Älvsjö, Stockholm Food and Wine, 
den 9 – 12 november. Det brukar vara en trevlig mässa med myck-
et att titta på, lyssna till och att smaka på! SPF kommer att ha en 
egen monter och diskussionerna tidigare gick att man där skulle 
koncentrera sig på mat för små hushåll.  
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Onsdagen den 15 november har vi ordnat med en guidad tur på 
Polismuseet. Det är en pensionerad polis som leder oss genom 
samlingarna. Det har ju hänt mycket inom polisen under senare tid. 
Var det bättre förr? Och tog man fast fler bovar? 
 
Vi träffas klockan 13.00 utanför polismuseet, Museivägen 7, Stock-
holm. 
Färdväg: Buss 69 mot Blockhusudden, hållplats Museiparken. Bus-
sen går från Centralstationen, läge R var 10:e minut. 
Pris: 85 kronor för guide och inträde. 
Vid frågor ring Kia Hjelte 073 077 45 55 
 
Och glöm inte Seniorveckan den 6 – 10 november. Det är alle-
handa program på olika platser i Botkyrka. Den 6 november ska vi 
SPF ha s k bokbord i foajén till Tumbascenen med olika informa-
tionsmaterial. 
 
Den 13 november klockan 14.00-15.30 är det SPF Lilla Café igen. 
Vi finns på övervåningen i Seniorhuset på Grödingevägen 2 i 
Tumba. Det finns hiss. 
 
Nu önskar vi i styrelsen en bra och trevlig vecka och en bra helg 
med Allhelgona helg och Halloween genom Kia Hjelte, Ingegerd 
Johansson och Håkan Thunberg. 
 

 


