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Veckobrev nr 12 (16 – 22 mars) 2020 
 
 
 
 

 
 

Älg intill vägen där man kommer upp till Gråsiskevägen. Denna älg sågs 
ofta här och framför allt nere vid Brosjön och är förmodligen den älg som 

hittades död nere vid sjön i höstas 
 

Foto: Joel Möller 
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Medlemsmöte – Grabbarna från Eken 

 

Boka in onsdag den 18 mars kl 12 för tre 
grabbar som bjuder på gamla svenska låtar, 
lite irländska och någon egen låt.  

Garanterat hålligång! Efter alla dystra nyheter 
så behöver vi väl lite positiva toner! 

Entré – endast 80 kr.  

OBS! Ta gärna med en eller ett par vänner. Samma avgift som för oss 
medlemmar 

Skjuts anordnas från bussvändplan i Vårsta C. Anmäl om du vill åka med 

 

 

Forskardag om äldre 

Samma onsdag, 18 mars men kl 13-16 i Aula Svea på Sveavägen 160 
(vid Sveaplan) hålls en årlig forskardag om äldre och om äldreomsorg.  

Kostnadsfritt deltagande. Anmälan senast 13 mars till 
aldreforskardag@dpcarb.se.se 

Hjärtligt välkommen hälsar Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet 

 

 

Bergianska trädgården 

Inställd pga Coronaviruset. Kan vara klokt att undvika kollektivtrafiken 
när det inte är ett måste 

 

 

Besök Polisens fordonssamling i Hamringe 

Detta event, tisdag 17 mars, är också inställt 

mailto:aldreforskardag@dpcarb.se.se
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Botkyrka Riksteater lockar med: 

Söndag den 22 mars kl. 18.00 i Folkets Hus, Segersjö  

”CAROLINES KAFFEREP MED 7 SORTERS KAKOR”  

Ett jazzbetonad musikaliskt kafferep med sju olika musikgenrer. Med är 

också buktalardockan Leroy Armstrong. 

Biljettpris 200 kr genom biljettombud Merike 073-939 21 50 

 

 

Boule 

Tisdagar kl 14.30 - 17.00  i Björnkullahallen, Flemingsberg. Ta med fika. Nya spelare 

är varmt välkomna att prova på 

 Kontaktperson: Ingemar Lindström, 070-150 41 94 

 
 
Bowling 
 
Tillbaka till de vanliga rutinerna, d.v.s. spel både måndag från kl 11 och torsdag från 

kl 10 den här veckan.  

Efter tre omgångar rundar vi av med ett fika tillsammans. Kom och prova – garanterat 

beroendeframkallande! 

Kontaktperson: Leif Åsberg 070-671 10 24  

 

Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 
Bridgen gör ett uppehåll vecka 12 
 
Kontaktpersoner 
 
Fred Möller 070-347 40 88 eller Leif Ohlsén leifomikaela@hotmail.com  

mailto:leifomikaela@hotmail.com
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SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

Gå in på distriktets hemsida för att se vilka aktiviteter mm som erbjuds där: 

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  

spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/ 


