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Hantverk- och datahjälp 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25  

Den 13 februari kl. 10-12.  

Vi träffas vidare onsdagarna, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4 och 8/5. 
Vi handarbetar med det vi vill, kanske kan vi hjälpa varandra och räta ut något som 
inte fungerar. Datahörnan kommer också att vara öppen under den här tiden och du 
kan få hjälp med din dator, platta eller telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove 
Johansson och Tore Lindqvist.  
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. Alla är välkomna.  
Mer information på vår hemsida samt genom Birgitta Herbst 08 530 254 82 eller  
E-post: birgherb@outlook.com 

 

Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 

publicering.  

Skickas till svenove.jo@telia.com 
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Rese- och utflyktsprogram  
 
Torsdagen den 14 februari 
Besök på Östasiatiska museet på Skeppsholmen 
Vi ses vid Tumba station senast 10.40 för att åka med tåget 10.59 till Stockholms 
city, buss 65 till Östasiatiska museet. Museet visar bl.a. samlingar från Japan och 
Korea och papprets historia från papyrus till dagens papper. Restaurang finns på 
museet. 
Anmälan till Margareta Ståhlberg på tel. 076-103 7731 eller  
e-post: margareta.stahlberg@telia.com. 
Besöket är gratis. 

 

 

 

YOGA  

Kom ihåg att anmäla dig till vår yoga så vi kan börja i mitten av febr.  

 Trevlig lokal i Tullinge yogacenter 

 Bra ledare, Maria Nordén Norman 

 750 kr för 8 gånger 

  
  Anmäl till Berit Åsberg 070 530 4919 eller berit.asberg@telia.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:berit.asberg@telia.com


Boule  

 
Fr o m oktober tills det börjar våras igen så spelar vi boule inomhus i den trevliga 
Björnkullahallen i Flemingsberg.  
Spel som tidigare tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12. 
Här måste vi betala lite hyra (terminsavgift). Hur mycket beror på antalet spelare. 
Anmäl snarast intresse om du vill vara med så vi vet hur många banor som ska 
bokas. 
Alla -även nybörjare - är mycket välkomna. Samåkning? 
Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-150 41                                             
E-post: ingemargareta@tele2.se 
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis.  Vill du låna klot, kontakta 

Berit Åsberg. 

 

 

Bowling 

Vårens aktiviteter fortsätter torsdagen den 14/2 kl.10.00 på det vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Gamla och nya bowlare hälsas hjärtligt 

välkomna. 

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24 

 

 
Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Vi spelar bridge varje helgfri måndag under våren i SPF-lokalen Malmtorpsvägen 25. 
Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna medtagna mackor). 
 

Vi spelar utan att ha någon press att vinna, det viktigaste är att vi har trevligt 
tillsammans. 
 

Vi välkomnar nya spelare. 
Är Du intresserad att börja spela eller vill veta mera kontakta Leif Ohlsén 
tfn.08 774 23 94 eller Christer Brandt tfn. 070 755 0277. 
Men också gärna via E-post till leifomikaela@hotmail.com 
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Att göra på egen hand 

 



Trädgårdsmässa 

Vi vill uppmärksamma er på att den 3-5 maj arrangeras mässan Trädgård och 
Uterum på Steninge Slottsby i Sigtuna. Mässan arrangeras även i 
Tällberg, Ängelholm och Medevi 2019. 

Vi vill ger er och era medlemmar ett extraerbjudande i form av rabatt på biljettpriset 
till mässan. På nedanstående länk kan ni boka/köpa biljetter till mässan för 90 kr per 
person, ordinarie pris 120 kr, tom den 31/3-2019. 

Era medlemmar kan boka enskilda biljetter på nedanstående länk, alternativt om ni i 
föreningen arrangerar en gruppresa och betalar gemensamt för alla. 

Biljettlänk: https://secure.tickster.com/76mg77x45pth3hz?t=b8t433rd  

Hemsida: www.tradgardochuterum.se  

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig. 

Varmt välkomna, Peter 

 

 

Projektledare: Peter Isaksson 

Mobil: (+46) 0702735033  

E-post: peter.isaksson@konceptmassor.se  

Webb: www.konceptmassor.se 

Facebook: https://www.facebook.com/pimassor 

Instagram: @konceptmassor 

https://secure.tickster.com/76mg77x45pth3hz?t=b8t433rd
http://www.tradgardochuterum.se/
mailto:peter.isaksson@konceptmassor.se
http://www.konceptmassor.se/
https://www.facebook.com/pimassor
https://instagram.com/konceptmassor/


  

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

 
Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 

 
 
 
Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Gå gärna in på deras hemsida för att informera om aktuella händelser t.ex. under 
rubriken veckobrev  
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-botkyrka/ 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

Aktuellt just nu med endast ett fåtal biljetter kvar: 123 SCHTUNK – Ett urtaget 

hjärta. Söndag den 10/2, klockan 18.00 i Hallunda Folkets Hus.  

Biljetter 200 kr, som kan beställas via Merike 0739392150.  

Till de populära soppluncherna har det tillkommit biljetter! 

Kärlek & Demokrati den 21 februari kl. 12.oo på Tumbascenen/Café Garbo. 

Medverkande Mats Blomberg och Nina Tellander ifrån Teaterklubben Repliken, som i 

decennier underhållit Botkyrkaborna.  

Franska Kort den 21/3 kl. 12.oo på Tumbascenen/Café Garbo. En kabaré med 

franska sånger, som kretsar kring Edith Piaf. 

4 Gubbs den 25/4 kl. 12.oo på Tumbascenen/Café Garbo. Förutom Gunnar 

Andersson, Sune Andersson och Yngve Andersson medverkar Håkan ”Bull” Norman, 

välkänd i den rockigt svängiga musikgruppen Bulls Trio. 

Pris per föreställning 175 kronor, inkl. soppa. 

Biljetter med faktura, kommer hem i brevlådan, genom Merike 0739392150. 
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