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Kära Medlem  

du håller nu i din hand vårt program för hösten 2022. 

Där finns något för alla smaker… 

Läs om våra populära Månadsmöten som äger rum den andra 

måndagen i varje månad. Där bjuds i höst på föredrag, kåseri, 

musik och sång och därefter blir det kaffe/te med smörgås och 

kaka. Det finns möjlighet att köpa lotter för 5 kr/st. I slutet av 

mötena har vi dragning med många fina vinster. 

Du som vill röra på dig och promenera är välkommen på 

Tisdagspromenaderna som varvas med Boule varannan 

vecka.   

Vi har gruppaktiviteter där intresserade medlemmar träffas och 

talar om Tryggare ekonomi på äldre dar, Konsthistoria, Askim vår 

hembygd, Historia, Musikhistoria och Vinkunskap. Det finns också 

en Läsegrupp och en Bridgegrupp. Gruppaktiviteterna är 

uppskattade så det gäller att anmäla sig så fort som möjligt då 

antalet är begränsat. Styrelsen har valt att inte heller under 

hösten ta ut någon deltagaravgift för gruppaktiviteter, som ett 

tack till er medlemmar som troget betalat medlemsavgift under 

pandemin. 
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Under hösten kommer vi att äta en lunch på stan och också en 

middag där vi diskuterar och samtidigt gymnastiserar 

smaklökarna. 

En resa till Dalslands kanal äger rum i augusti.  

Du hittar också information om Cafébion på Bio Roy. 

Bläddra igenom programmet så hittar du komplett information 

om våra olika aktiviteter! 

Vi behöver din e-postadress för att lätt kunna nå dig med nyheter, 

information. utskick mm. Du kan skicka e-postadressen till 

larspamp@gmail.com 

Ladda ner appen ”SPF Seniorerna” för att lätt kunna få 

information om vad som händer i vår förening. Information om 

hur du laddar ner appen finns i detta program. 

SPF Göteborgsdistriktet kommer under hösten att mejla en 

inbjudan till alla medlemmar vad gäller Fika och film på 

Aftonstjärnan, konserter, musikluncher, politikerutfrågning, 

folkhälsomöte mm. Dessa tillställningar är väl värda ett besök. 

Vi ser fram emot att träffa dig och önskar dig 

hjärtligt välkommen till oss i höst! 

Barbro Bejke, Ordförande 

mailto:larspamp@gmail.com
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MÅNADSMÖTEN och övriga 

ENDAGSAKTIVITETER  
 

Månadsmöten: Föreningen Betaniahemmet,  Lekullevägen 8 

Föreningens Swish      1234 37 88 81 

Föreningens Bankgirot     853 – 8035     

 Skriv ditt/era namn i betalningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M.  -        
Göteborgs historia beskrivs ofta som männens historia.  
Här får vi istället lära känna några färgstarka kvinnor, som betytt mycket 
för staden:      Möt Ann-Ida, Beata, Charlotte, Karin och Göthilda!   

Ingela Eek, guide och stadsvandrare, berättar. 

Kostnad:  60 kronor   som inkluderar fralla, kaffe/the och kaka. 
Föranmälan behövs:  Senast måndag 5 september genom inbetalning till: 

 Swish  1234 37 88 81 

 eller bankgiro  853 – 8035 

 Skriv ditt/era namn i betalningen. 

 Går inte något av dessa,  
 så anmäl till tel. 0768 28 51 10. 

  

Månadsmöte måndag  12 september  11.00 

FRUAR MED FÄRG   
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Trubadur Niklas Carlsson kommer till oss med sin gitarr och leder oss 
genom en musikfrågesport där musiken är en blandad kompott av visor, 
country, jazz mm, med tillhörande frågor. Niklas arrangerar allt och 
uppskattningen har varit stor inom alla de föreningar, där han har 
underhållit.           Pris utdelas till vinnaren. 

Kostnad:  60 kronor   som inkluderar fralla, kaffe/the och kaka. 

Föranmälan behövs:  Senast måndag 3 oktober  genom inbetalning till: 

 Swish 1234 37 88 81      eller  
 Bankgirot  853 – 8035     
 Skriv ditt/era namn i betalningen. 

 Går inte något av dessa,  

 så anmäl till tel. 0768 28 51 10 

Månadsmöte måndag  10 oktober  11.00 

Musikquiz 

.   

 

 

   Vi blir bjudna på en trerätters meny: 

Förrätt,  varmrätt kött eller vegetarisk,  dessert och kaffe/the. 

Plats: Arkivgatan 7 
 Hållplats:  Valand,  Vasaplatsen.  (Korsvägen, lite längre att gå) 

Tid: tisdag 27 sep  kl. 18.00 

Pris: 500 kr  

Anmälan: Senast 20 sep  till: 

 Margareta Medin  

  0736 - 29 71 70 

 

 

 

Tisdag 27 sep 18.00 

Middag på stan Restaurang Familjen 
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M.   

En sann historia sen 1859. 
Vi bjuds på lunch och vid kaffet får vi berättelsen, 

därefter visning av rum c:a kl.15. 
Plats: Hotell Eggers, restaurangen 

Tid: Onsdag 26 okt  kl. 14.00     (minst 10 personer) 

Pris: 250 kr, som betalas av var och en efter måltiden  

Anmälan:  Senast 19 okt  till      Margareta Medin   0736 – 29 71 70 

Onsdag 26 okt  14.00 

Oktoberlunch med guidning på Hotell Eggers 

M.   

Kristian Wedel GP-redaktör och Göteborgsförfattare 

berättar stadens historia. 

Missa inte detta! 

Kostnad:  60 kronor   som inkluderar fralla, kaffe/the och kaka. 
Föranmälan behövs:  Senast måndag 7 november genom att betala in till: 

 Swish  1234 37 88 81 

 eller bankgiro  853 – 8035 

 Skriv ditt/era namn i betalningen. 

 Går inte något av dessa,  
 så anmäl till tel. 0768 28 51 10. 

Månadsmöte måndag  14 nov   11.00 

Kristian Wedel   ”Göteborg i bilder” 
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I höst har vi vår julavslutning till toner! 
Flottans mäns sångkör, under ledning av Leif Andersson körens ledare, 

bjuder på musikglädje och sjömanssånger från Lasse Dahlkvist, Evert 

Taube med flera. Det blir arbetssånger till sjöss och om havet, samt lite 

skoj och lite tjöt.  Flottans män består av 3 musiker, samt 14 sångare.  

De lägger också in ett antal julsånger, så vi ordnar lite allsång. 

Naturligtvis också Tomten från Birgitta Sjöholm. Vad säger Flottans män 

om detta konststycke tro? 

Det blir tid för egna samtal runt borden, så som det brukar vara. 

Vi har naturligtvis lotteri. Tag gärna med någon extra vinst till utlottningen. 

Vi bjuds på jultallrik, lättöl/bubbelvatten och avslutar med kaffe o kaka. 

Allt till ett pris av 180 kr per person. 

Bindande anmälan genom att betala in senast torsdag 24 nov   

till Swish  1234 37 88 81  eller bankgiro  853 – 8035 

Skriv ditt/era namn i betalningen. 

Går inte något av dessa, så anmäl dig till tel. 0768 28 51 10 

 

Julavslutning med Flottans män 

måndagen den 12 dec  kl. 12.00 
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Gruppaktiviteter 
Blå huset Kungagårdsängen 51, inne på området. 

 Buss 82: Sandås      Expressbuss X2 : Bassås      

För Bridge: Skintebo, (Billdals Allé)  Lokal K1,  

 vid parkeringshus mitt emot Humlekärr 57. 
 

XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

När:  Torsdagar som tidigare, men startdatum ännu ej klart 

 Tid:  10.00 – 14.00 

Var:  Hemma hos varandra 

Ledare: Inger Nilsson 

Frågor:  inger.nilsson121@gmail.com 

 

Läsegruppen 

 
Still going on…  and  on! 

Denna höst har vi enats om att vidga vyerna. Här är gruppens val av bok: 

Världens historia – med det förflutna som spegel  

Om civilisationens 5000 år långa historia,      En bok skriven av Terje Tvedt 

När: torsdagarna  29 sep,  13 okt,  27 okt,  10 nov,  24 nov,  8 dec

 klockan 10.00 -12.00.  Ta med egen fika. 

Var: Blå huset, Kungagårdsängen 51  

Kostnad:  Ingen avgift,  men ca 300:- för boken       

Anmälan: Gudrun Järbur,  
  tel. 031 - 28 06 67, eller   0733 - 28 06 00 
 eller     gudrun.jarbur@gmail.com 

 

HISTORIEGRUPPEN – a never ending story! 

 

mailto:inger.nilsson121@gmail.com
mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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Lite historia om Askim från urminnes tider till dagens nya byggnation. Vi 

tittar på foton från början av förra århundradet fram till våra dagar. 

Tid: Fredagarna  23 sep, 7 okt och 21 okt   kl.10-12  

Lokal: Blå Huset,  Kungagårdsängen 51 

Anmälan: bernt.skyttermark@hotmail.com 
 eller  070- 243 50 40  

Avgift:  Ingen avgift 2022  

Kursledare: Bernt Skyttermark  

Medtag eget fika! 

Askim vår hembygd 

 
Urval av kända konstnärer från 1900-talet. Vi studerar målningar av 

svenska och utländska konstnärer och diskuterar de olika riktningarna 

inom konsten. 

Tid:  Fredagar  4 nov, 18 nov och 2 dec.  
 Kl. 10.00-12.00 

Lokal:  Blå huset, Kungagårdsängen 51 

Kursledare: Bernt Skyttermark, Britt Örtendahl  

Avgift:  Ingen avgift 2022 för aktiviteten. 

Anmälan:  bernt.skyttermark@hotmail.com  
 eller 070 243 5040 
 Medtag eget fika! 

Konsthistoria 

mailto:bernt.skyttermark@hotmail.com
mailto:bernt.skyttermark@hotmail.com
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Musikhistoria där vi lyssnar              Beethoven 
på de stora mästarna från olika epoker.  

Deltagarna själva påverkar valet. Såväl vokal, sakral och instrumental 
musik kan förekomma.   

Tid:  Tisdagar 11 okt, 25 okt, 8 nov, kl. 10.00 - 12.00   

Lokal: Blå huset Kungagårdsängen 51,    ingen avgift under 2022 

Kursledare: Bernt Skyttermark och Lisbeth Lundh 

Anmälan till:  bernt.skyttermark@hotmail.com  eller   070 243 5040 

 Medtag eget fika! 

Klassisk  

musik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår Privatekonomi, där vi diskuterar bl a konsumenträttigheter, 

digitalisering, bank, finans, skatt, bostadstillägg, investeringsbedrägerier 

försäkringar och vardagsjuridik. 

Deltagarna själva påverkar valet av ämnen. 

Tid: 14.00-16.00 

 onsdagarna 14/9, 28/9, 12/10, 2/11 

Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51 

Ledare: Birgit Kirjonen 

Avgift ingen avg. ev avgift för kursmaterial. 

Anmälan: bikir@hotmail.com   eller 070 – 798 41 68 

 Medtag eget fika !  

Tryggare ekonomi på äldre dar 

mailto:bernt.skyttermark@hotmail.com
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- 

Vår Onsdagsbridge    

Tid: Kl. 10.00 – 14.00.    

Start: Onsdag 31 augusti   

Pris: Betalning sker när vi träffas 

 för att spela. 

Lokal: Skintebo, (Billdals Allé)   

 Lokal K1, vid parkeringshus mitt emot Humlekärr 57. 

Ledare: Gudmund Otterstedt    073 - 708 66 01    

   Kontakta ledaren om du har frågor.  

 

 

Bridge 

 
Vi studerar, under lätta former, varje gång 4 olika viner  

och försöker lära oss känna igen de olika druvorna. 

Tid: 18.30- 20.00, måndagarna  24 okt,  7 nov , 21 nov,  avslutning 5 dec 

Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51 

Ledare: Mats Hedström 

Avgift: 450 kr. för tre kvällar: vin, bröd, ost och kaffe. 

 Avslutning till självkostnad. 

Anmälan: Gudrun Järbur 031- 28 06 67,    0733 -28 06 00 

 epost:   gudrun.jarbur@gmail.com 

OBS. Medtag 4 st. likadana vinglas + 1 vattenglas, 1 kaffekopp 

Vinkunskap 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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Göteborgs stad. Hälsofrämjande och förebyggande. 

Staden erbjuder oss seniorer flera hälsofrämjande/trygga tjänster: 

Mötesplatser. Närmast är Askims torg. Öppet tis-fre 9-15.  

Telefon:  031- 366 30 05    

  Sommarstängt 18/7 - 14/8.  Stängt Midsommarafton. 

Fixartjänst. Hjälper med säkerhetsrond, byta glödlampor, hänga 

upp/ta ner gardiner, montera det som sitter högt upp, 

fästa sladdar vid golv, flytta möbler/mattor etc. Tel. 

031 – 365 00 00 och begär Fixartjänst Sydväst. 

Övriga områden: Syninstruktör, Anhörigstöd, Dagverksamhet, 

Trygghetsboende, Vara volontär för seniorer. 

 .   
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Välkomna till Tisdagspromenaderna som varvas med  

Boulespel varannan vecka. 

Vi träffas klockan 10 på grusplanen nedanför Askims simhall.  
(Gärdesvägen 3, busshållplats: Hovås nedre). 

Promenaderna i lugnt tempo, 1½ - 2 timmar inkl. fikapaus.  

Ofta passerar vi något café, där vi kan rasta/fika,  alternativt äta 

medhavd förtäring 

Tag med busskort, promenadskor, oömma kläder etc 

Boule spelas utomhus/inomhus beroende på vädret och avslutas med fika  

i badmintonklubbens lokaler (kostnad 50 kr/tillfälle).  

Ingen föranmälan krävs.   Upplysningar: Rune Svensson, 0722 35 09 99.  

Välkomna! 

Datum Aktivitet 

07-sep Ängås Gård  -  lunch Ängås Gård - OBS onsdag 

13-sep Boule vid Askims Sporthall 

20-sep Järkholmen  -  lunch Hovås Kallbadhus 

27-sep Boule vid Askims Sporthall 

04-okt Gunnebo Slott - lunch i Gunnebo 

11-okt Boule vid Askims Sporthall 

18-okt Billdal - lunch Bärnarps Konditori 

25-okt Boule vid Askims Sporthall 

01-nov Oxsjön runt - lunch Sociale 

08-nov Boule vid Askims Sporthall 

15-nov Röda Sten-Nya Varvet -lunch Malins Skafferi 

22-nov Boule vid Askims Sporthall 

29-nov Gårda utmed Ån - lunch Burgårdens Gymnasium 

06-dec Boule vid Askims Sporthall 

 

Friskvård på tisdagar      
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AUGUSTIRESA till DALSLANDS KANAL m m 
Vad sägs om resa genom ett ”Sverige i miniatyr”  i sommar 

och en tur på en av våra vackraste vattenvägar. 

I Håverud ser vi den berömda akvedukten. 

Datum: Lördagen den 27 augusti 

Program med reseledare 

07.00 Avresa från Skintebo och Circle K i Askim.  

 Kaffe med Klengås på Hamrane Bak- och Kaffestuga.   

 Båttur med M/S Storholmen från Håverud. Lunch ombord. 

 Meny: Håveruds varmrökta lax, potatis, sallad, örtsås mm 

 Vi lämnar kanalbåten vid Baldersnäs för besök på herrgården.  

 Där finns också ett antal hantverksbodar värda ett besök.  

 Innan hemresan blir det fika med hembakat bröd på området. 

18.30 Åter i Askim  

Pris:           1175:-/person vid minst 42 deltagare. 

                   Sista anmälningsdag: 15 juni.  Bindande anmälan. 

                   Anmäl till Rolfs Flyg och Buss bokningsportal på länken: 

 Rolfs Flyg och Buss bokningsportal, augustiresa 

      Kontakta Barbro Bejke på mobil 0760 – 36 09 43  eller 

 bbejke@hotmail.com för frågor som rör resan. 

https://i.rolint.se/customer/group/public-signup/32076/40E03FB3-2123-4CF5-B443-A6ED68E2F598
mailto:bbejke@hotmail.com
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Välkomna till vår filmklubb på dagtid.  

En serie ser de 4 filmerna på sina datum 

Medlemskort: 380 kr för en serie.  

Detta finns att köpa i Bio Roys kassa.     

HÅLLTIDER:       Serie Grön för oss? 

Kl 11.30  fika, 12:00 introduktion av filmen    

BELFAST.  röd Mån22 aug, grön Tis 23 aug, gul   Tor 25 aug 

Nordirland i slutet av 1960-talet. I händelsernas centrum står Buddy, en ung 

pojke som närmar sig tonåren. Buddys liv är fyllt av familjekärlek, 

lekfullhet och blomstrande romantik. Men då hans älskade hemstad drabbas 

av allt större oroligheter, står hans familj inför ett val. Ska de hoppas på att 

konflikten kommer att gå över eller ska de lämna allt för ett nytt liv.  

A HERO  röd Mån26 sep, grön Tis 27 sep,  gul Tor 29 sep 

Rahim sitter i fängelse på grund av en obetald skuld. Under en permission 

försöker han övertyga sin fordringsägare att efterskänka en del av skulden, 

men det går inte som planerat. På filmfestivalen i Cannes belönades Asghar 

Farhadi med Grand Prix för A Hero, som är årets Oscarsbidrag från Iran. 

 CODA     röd Mån 24 okt, grön Tis 25 okt, gul Tor 20 okt 

Sjuttonåriga Ruby är den enda hörande medlemmen i en döv familj. Livet 

kretsar kring att fungera som tolk för sina föräldrar och arbeta på familjens 

fiskebåt före skolan med sin far. När Ruby går med i gymnasiets körklubb 

upptäcker hon att hon älskar att sjunga. Hon slits mellan skyldigheterna hför 

sin familj och strävan efter sina drömmar. Årets Oscarsvinnare: Bästa film.  

UTSÖKT   röd Mån 21 nov, grön Tis 22 nov,  gul Tor 24 nov  
Frankrike 1789. Den begåvade kocken Pierre Manceron lämnar sin anställ-

ning hos hertig Chamfort. Utled på matlagning efter skymfen, sköter han i 

stillhet sin gård i stället. Tills en ung kvinna som hört om mästerkocken 

kräver att få bli hans lärjunge. Filmen om Frankrikes första restaurang visar 

starka känslor, livsnjutning och humor i ett föredömligt högt tempo. 

 

     Cafébio på Roy            Kungsportsavenyn 45 
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SPF-appen för telefon och platta 
 

Hämta SPF-appen (för iPhone/iPad)  
Installationsdialog kan variera något beroende på vilken iOS-version 

som används. 

- Gå till App Store 

- Tryck på "Sök" i nedre menyn 

- Sök efter 'spf seniorerna' 

- Tryck på "HÄMTA" för appen ”SPF Seniorerna” med SPF logotype 

som bild 

- Tryck på "ÖPPNA" 

- Om det efterfrågas skriv in lösenordet till ditt Apple-ID 

- Vänta 

- Tryck "ÖPPNA" 

- Svara "Tillåt" på frågan om att skicka notiser 

- Tryck "Välj förening" eller direkt ”Välj distrikt” om texten syns 

- Tryck på "Göteborgsdistriktet" 

- Tryck röd ”VÄLJ” på bilden för Askim Hovås 

- Nu är du klar. Appen är installerad. 

Säkerställ att du kommer att få notiser (= en påminnelse t ex när det 

kommer en ny nyhet) 

1. Gå till "Inställningar" 

2. Gå till "Notiser" 

3. Rulla neråt för att hitta appen "SPF" 

4. Tryck på appen "SPF" 

5. Se till att alla knapparna är gröna 

6. Under rubriken "NOTISSTIL OM OLÅST" ska den högra symbolen 

vara markerad genom att en ram finns runt ordet "Notiser". 

För nyare iPhone: Se till att "Beständig" är inramad under den högra 

telefonsymbolen. 

7. Nu är du klar. 
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Hämta SPF-appen (för Android-telefoner/plattor)  

Installationsdialog kan variera något beroende på telefonmodell. 

- Gå till Google Play (på vissa telefoner heter appen Play Butik) 

- Tryck i sökfältet högst upp 

- Sök efter 'spf seniorerna' 

- Välj den som heter ”SPF Seniorerna” med SPF loggatype som bild 

- Tryck på "INSTALLERA" 

- Tryck på "GODKÄNN" när/om behovet av Identitet och 

Foton/media/filer efterfrågas 

- Vid behov Tryck "FORTSÄTT" 

- Vänta medan installationen pågår 

- Tryck "ÖPPNA" 

- Tryck på de tre strecken uppe till vänster för menyn.  

- Tryck "Välj förening" 

- Tryck på ”Välj distrikt” uppe till höger.  

- Rulla tills du hittar "Göteborgsdistriktet” 

- Tryck på "Göteborgsdistriktet" 

- Tryck på rött ”Välj” i bilden för "Askim Hovås" 

- Nu är du klar. Appen är installerad. 

 

 

Information du hittar på appen: 

Du ser Nyheter när du startar appen, och om du klickar på texten 

”Filtrera nyheter” kan du välja: Alla, Förbund, Distrikt eller Förening. 

Ovanför nyheterna du ser, har du en rubrikrad med Nyheter, Länkar, 

Aktiviteter och Kontakt där du kommer åt olika delar av föreningens 

hemsida. 

Om du trycker på menyn (tre streck högst upp till vänster) så kommer 

du åt diverse generella sidor och inställningar.  
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KALENDARIUM VÅREN 2022   

Datum Dag Aktivitet 
Aug 22 Mån Bio Roy: Belfast,  röd 22 aug,    grön 23 aug,    gul 25 aug. 

 28 Sön Augustiresa Dalslands kanal 

 31 Ons Onsdagsbridgen startar 

Sep 7 Ons Tisdagspromenad på onsdag: Ängås Gård 

 12 Mån Månadsmöte:  Fruar med färg 

 13 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 14 Ons Tryggare ekonomi på äldre dar 1 

 20 Tis Tisdagspromenad: Järkholmen, lunch Hovås Kallbadhus 

 23 Fre Askim vår hembygd 1 

 26 Mån Bio Roy: A Hero,  röd 26 sep,    grön 27 sep,    gul 29 sep. 

 27 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 27 Tis Middag på stan: Restaurang Familjen 

 28 Ons Tryggare ekonomi på äldre dar 2 

 29 Tor Historiegruppen 1 

Okt 4 Tis Tisdagspromenad: Gunnebo slott 

 7 Fre Askim vår hembygd 2 

 10 Mån Månadsmöte:  Musikquiz 

 11 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 11 Tis Klassisk musik 1 

 12 Ons Tryggare ekonomi på äldre dar 3 

 13 Tor Historiegruppen 2 

 18 Tis Billdal, Bärnarps Konditor 

 20 Tor Bio Roy: Coda,   Gul serie.  

 21 Fre Askim vår hembygd 3 

 24 Mån Vinkunskap 1 
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Datum Dag Aktivitet 
 24 Mån Bio Roy: Coda,  röd 24 okt,    grön 25 okt,    gul 20 okt. 

 25 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 25 Tis Klassisk musik 2 

 26 Ons Oktoberlunch med guidning på Hotel Eggers 

 27 Tor Historiegruppen 3 

Nov 1 Tis Tisdagspromenad: Oxsjön runt, lunch Sociale 

 2 Ons Tryggare ekonomi på äldre dar 4 

 4 Fre Konsthistoria 1 

 7 Mån Vinkunskap 2 

 8 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 8 Tis Klassisk musik 3 

 10 Tor Historiegruppen 4 

 14 Mån Månadsmöte: Kristian Wedel, Stadens historia 

 15 Tis Röda Sten-Nya Varvet, lunch Malins Skafferi 

 18 Fre Konsthistoria 2 

 21 Mån Vinkunskap 3 

 21 Mån Bio Roy: Utsökt,  röd 21 nov,    grön 22 nov,    gul 24 nov. 

 22 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 24 Tor Historiegruppen 5 

 29 Tis Gårda utmed ån, lunch Burgårdens Gymnasium 

Dec 2  Fre Konsthistoria 3 

 5 Mån Vinkunskap 4,  avslutning 

 6 Tis Boule vid Askims Sporthall 

 8 Tor Historiegruppen 6 

 12 Mån Julavslutning: till tonerna av Flottans män 
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Aprils månadsmöte   

och   

    Våravslutning i maj. 
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Information för karta på nästa sida. 

Markering för Lekullevägen 8 där vi ska vara (lågt hus). 

Parkering vid Askimsbadet, gratis jan-apr.  (betaln. i sep.) 

Gångväg till Lekullevägen enligt ljusblå markering. Alternativt 

mörkblå markering för att slippa brant backe på Lekullevägen. 

Parkering bakom Lekullevägen 8 med avgift. 

Betalning med appen EasyPark i mobil, eller  SMS enligt nedan: 

1. Starta P:   Skicka ett sms till   010 333 44 00, med  

       områdeskod  reg.nummer  personnummer 

   - Viktigt: ett mellanslag mellan varje grupp av nummer   

   - personnummer består av 10 siffror, så inte 19 i början 

        Exempel på SMS:       9999 ABC123 4701017777 

2. Stoppa P:    Skicka SMS från samma telefon till: 

 010 – 333 44 00    med endast följande text:     Avsluta 

Busshållplats Trollängen. 

= ljusgrön markering på kartan.  

    En genväg finns vid mörkgrön markering.  

P 

avgift 

P 

8 

H 
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Hur du hittar till Betaniahemmet från H-ållplats och P-arkering 

 

Askimsbadets parkeringar     

>>>> 


