
 
 

Veckobrev nr 18 (1 maj- 7 maj) 2017 

 

 
 

Bowling   

Vi fortsätter torsdag den 27 april kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, och jag hoppas att vi får 

några nya kamrater som kommer och vill bowla och ha trevligt med oss. Man behöver inte ha 

förkunskaper för att börja. 

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig Leif 070-671 10 24. 

 

Boule 

Vi har bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg. Spel som tidigare Tisdagar med 

samling kl. 09.00. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här måste vi betala lite hyra, men nya 

spelare får testspela gratis. Välkomna. 

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: ingemargareta@tele2.se  

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, kontakta Berit 

Åsberg. 
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Handarbets- och DataCafé/ På onsdag den 3 maj är det  sista gången för VT 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25, onsdag den 3 maj , kl.10-12. 
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 data, platta och telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore 
Lindqvist. 
Vi kommer att ta ut en liten avgift för nätuppkoppling. 
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. 
Kontaktperson: Birgitta Herbst 08-530 254 82  
E-post: birgherb@outlook.com 
 

 
 
 
 
 
 
Onsdagen den 10 maj / Dags att anmäla sig 
Mopedum ett paradis för nostalgiker i Nynäshamn 
Vi åker från Vårsta C med buss 783 kl. 08.45 till hållplats Malmtorget i Nynäshamn.  
Vi går Malmgatan, Tomtebovägen till Vikingagavägen 39, knappt 400 meter. 
Nisse och Lotta Skogmyr tar emot oss på Café Radiokakan och ger oss information 
om hur museet blev till. Där kan vi också köpa en kopp kaffe med bröd eller smörgås.  
Man får följa Clas-Göran och Barbro från att de är unga på 40-talet till att de är vuxna 
och har egna tonårsbarn. Det är ett bra sätt att visa upp samlingen på och många 
kommer att känna igen sig i miljöerna. 
Sedan tar vi en liten promenad tillbaka till bussen och åker till Ösmo Plantshop. 
Här stannar vi en timme och hinner både handla blommor, växter och att fika. 
Sedan tar vi nästa buss hem till Vårsta. 
Inträde på Mopedum 50: -/person, som betalas på plats. 
Anmälan till Inger Sundlin senast 2 maj 2017. Tel 08-534 309 30 
E-post: inger.sundlin@rdtek.se 
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Vårlunch Hagberg 

 

Nu är det dags för den traditionella vårlunchen på Hagaberg 

Onsdag den 17 maj klockan 13.00  
Plats: Hagaberg, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje 
 
OBS! Vårlunchen på Hagaberg är SPF Seniorerna Grödinges vårlunch och ersätts 

inte av vårlunchen tillsammans med SPF Seniorerna Botkyrka.  

 

I sommarbuffén ingår bland annat följande: 
 
Kulpotatis, gravad lax m hovmästarsås, kyckling m soltorkad tomat, sommar- och 
bulgursallad, bröd & ost, dessert, loka/lättöl och kaffe. 
 Viss reservation för ändringar i menyn kan förekomma för att förnya den en aning.  
 
Möjlighet att beställa vin & starköl finns på plats och betalas av var och en i samband 
med beställning. 
 
Priset är 225:- kronor/person som sätts in på PG 643971-5, ange namn som referens 
Beloppet önskar vi insatt senast den 8 maj 
 
Anmälan senast den 7 maj till Margareta Ståhlberg 
Telefon:  08-53025243 
E-post :margareta.stahlberg@telia.com 
 
Önskar ni hjälp med transport ange detta när ni anmäler er 
 
Välkomna 
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Att göra själv  
 
 
 
Stavgång 
 
Nu startar vi upp stavgången efter vinteruppehållet. 
Vi fortsätter som tidigare tisdagar och torsdagar kl. 10.00 med samling vid Brosjöns 
parkering. 
Ni som vill komma ut och röra på er, få en pratstund och frisk luft träffas här och går 
spåret tillsammans. Har ni tid och lust kan ni fortsätta ner till Mötesplatsen Grödinge 
för kaffe och smörgås. 
Kontaktperson: Mari-Ann Ståhl 070-5752731 
 
 
Erbjudande 
 
 
Bästa Seniorförening 

Här kommer ett erbjudande till Era medlemmar, se bifogad fil 

Med Vänlig Hälsning 

Marknadsavdelningen 

 

 

 

 

 

Se också vårt rabatterbjudande från Taxi kurir  

TAXIKURIR, vid beställning tel. 30 00 00  
Med Taxikurirs Seniorkort åker du till rabatterad taxa, ange avtal 10. 
Rabatterat pris till och från flygplatser. 
Behöver du ett Seniorkort finns det hos medlemssekreteraren tel. 08-530 36905 
Eller Mobil telefon 070-5306915 
 

 

 



 
 

 

Utbildning i kris- och katastrofberedskap 

Tillsammans med Försvarsutbildarna och Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap erbjuder Botkyrka kommun en utbildningen i kris- och katastrofberedskap 

för att uppmärksamma den nationella krisberedskapsveckan. Utbildningen kommer 

att erbjudas den 9/5 på Xenter i Tumba och den 11/5 i Folkets hus i Hallunda. För 

mer information se bifogad inbjudan. Det är begränsat antal platser och först till kvar 

gäller. Ni anmäler er på www.forsvarsutbildarna.se/kris . Utbildningen är kostnadsfritt 

och alla som deltar under hela kvällen får en praktisk första hjälpenväska. Hjälp mig 

gärna att sprida informationen!  

Hälsningar 

Natasha Engberg 

Trygghetssamordnare 
Sektionen för förebyggande arbete 
____________________________ 
Botkyrka kommun/Socialförvaltningen 
147 85 Tumba 
Besöksadress: Doktorsvägen 3 
Telefon:  
e-post: natasha.engberg1@botkyrka.se  
www.botkyrka.se 
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Osynlig Utställning 
 
Se också bilaga från föregående vecka 
 
 

Hej! 
 
Vi från Osynlig Utställning kontaktar Er för att be om hjälp med spridning om vår 
utställning.   
 
Vad gör man här? 
På Osynlig Utställning får besökaren en liten inblick i hur det kan vara att leva som 
blind, använda sig av övriga sinnen, känsel, hörsel, lukt och smak och förlita sig på 
en guide.  
Man får lära sig grunderna i punktskrift, prova hjälpmedel och spel för personer med 
synnedsättning i ljusa delen i ca 15-30 minuter. 
Huvuddelen av utställningen är i totalt mörker där besökarna får en rundtur igenom 6 
olika vardagsmiljöer med hjälp av en synskadad/blind guide. Ca 1 timme.  
 
Vad kostar ett besök? 
Pris för senior: 140 kr .  
 
Öppettider 
Alla dagar kl. 11-20 
Tips! Om man kan komma under dagtid i veckan, rekommenderar vi det då det är 
mindre bokningar.    
Vi finns på Tullvaktsvägen 2 i Frihamnen i Stockholm. 
 
Mer information om oss  
Vi bifogar här information som ni gärna får sprida till era medlemmar. 
Läs mer på hemsidan www.osynligutstallning.se 
 
Hoppas vi ses i mörkret! 
 
Mvh Annika 
 

 

Tullvaktsvägen 2 

115 56 Stockholm 

info@osynligutstallning.se 

www.osynligutstallning.se 
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Vad kan man göra på 1177 Vårdguiden och ”din journal på nätet” 

Vad finns för information att hämta och vad kan man göra via 1177 Vårdguiden via 

datorn? 

Hur gör man för att boka/ändra tid hos sin läkare, förnya recept? 

Hur hittar man rätt vårdinstans, hur långa är köerna, vad tycker patienterna? 
 

När kommer journal på nätet i Stockholms län och hur gör man för att läsa den? 

Vad kan man få veta och göra via sin telefon? 

 

Detta är några av de frågor vi ställer och får svar på med anvisningar om hur man 

ska göra? 

Vi är inte riktigt klara med vilka, som kommer att tala och visa hur man gör. Mer 

information 

Kommer i nästa digitala distriktsblad i slutet av april. 

 

Presentatör/gäst: Någon från 1177/Landstsinget 

Målgrupp: Intresserade av att lära sig mer om e-hälsa och 1177 Vårdguiden   

Tid: 8 maj 2017 klockan 13-15.45 

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen 

Avgift: Presentationen är avgiftsfri 

Anmälan: Senast den 28 april 2017 till distriktskansliet tel: 720 77 30 eller 

info@spfstockholm.se 

Var vänlig meddela ev. återbud till kansliet. Utebliven närvaro utan besked medför en 

debitering på 100 kr.  

Välkommen! 

Monica Ulfhielm  Ritva Elg 

Distriktsordförande  Vice ordförande 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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