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 Tullinge                                     PRO bladet augusti 2020                  

 
Nu är vi redan inne i augusti! 
 

Sommaren går lika fort ändå även om du inte har kunnat göra allt vad du gjorde 

förra sommaren. Men augusti är fortfarande sommar; håller kvar den ett tag till.  

Augusti inrymmer så mycket av allt från skördetid, svamp- och bärplockning till 

surströmmingspremiär och kräftskiva. En tid full av färger, dofter och smaker. 

 

Trevlig spontanträff på Elgentorp  
Det blev en trevlig spontanträff på torsdagseftermiddagen den 23 juli i trädgår-

den på Elgentorp. Vi var ett 10-tal personer som anslöt vartefter och tog plats 

runt borden. Vi talade om allt från att beställa en ny diskmaskin till att åka tjusig  

sportbil i spöregn.  

 

Vi berättade också om vandringar och cykelturer till platser i våra närområden; 

Tullinge strandpromenad, Stendalsbadet och Flottsbro, vandringsspår från 

Harbrostugan, Brantbrink och Lida, rundvandring i Riksten, närmare titt på Vita 

villorna, checkpoints i Trädgårdstorp med flera ställen.  

 

Alla är jättenoga med att hålla avstånd! Vi vill hålla oss fortsatt friska och 

inte smitta andra. Flera i gruppen har testat sig men ingen har ännu fått svar om 

att ha antikroppar. 

 

Att träffas i mindre grupper utomhus på Elgentorp är en trivsam möjlighet.  

Ta gärna med dig ett par kompisar och eget fika. Bord och stolar finns framme 

och det är lätt att hålla distans. När det blåser är det alltid lä på någon sida av 

huset. Och om det regnar och till och med åskar är det skönt att använda veran-

dan. En riktig naturupplevelse under stabilt tak!  

 

En gemensam promenad med avstånd är också en god fortsättning på en träff.  
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PRO Tullinges fysiska stormöten inomhus vilar dock under tiden som pandemin 

pågår. Myndigheternas rekommendationer verkar inte bli särskilt ändrade inför 

hösten. Vi följer och avvaktar och terminens första styrelsemöte är den 3 augusti.   

 

En fråga på agendan är om vi eventuellt kan ha aktiviteter i mindre grupper och 

utomhus under hösten. Hör gärna av dig om du har idéer om hur vi kan träffas 

och vad vi kan göra tillsammans.  

 

Vår nya hemsida  
Arbetet med att bygga upp vår lokala hemsida PRO Tullinge fortsätter men det 

tar lite tid innan sidorna kommer se ut som de ska. Uppföljningskurserna för 

systemet ställdes in så alla webbansvarig får pröva sig fram.  

 

Men du kan redan nu ta del av innehållet och mer kommer. Du kan nå hemsidan 

genom att söka PRO Tullinge på Google eller använda den här länken som går 

direkt till hemsidan PRO Tullinge  Den gamla hemsidan som nu finns under 

old.pro.se kommer också finnas kvar tillsvidare.  

 

Du är alltid välkommen att dela med dig av en berättelse eller ett tips som kan 

vara till glädje för flera. Skicka gärna ditt bidrag till seniornet22@gmail.com 

 

Påminnelse: Skriv din berättelse  Coronans år 2020! 
PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna har ett gemensamt projekt;  

Inte ensam, för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Nu bjuder 

projektet in alla som vill skriva och berätta om vad som händer under Corona 

perioden. Skrivprojektet går under namnet Coronans år 2020. 

 

Berätta om hur livet blev för dig. Det behöver inte handla om hela den långa 

tiden, utan kanske om någon särskild dag som betyder mycket för dig eller olika 

händelser som knyter an till pandemin. 

 

Du ska inte skriva långt, inte mer än maximalt två A4 sidor, och du får välja om 

du vill sända in din berättelse via mail eller som ett vanligt brev. Föredrar du att 

skriva med hjälp av papper och penna, går det också bra.  

 

Tanken är att ett urval av berättelserna ska publiceras i en liten skrift samt på 

projektets hemsida. Det är därför viktigt att du anger om du vill bli publicerad 

och om du vill underteckna med ditt namn eller vara anonym!  

 

Senast den 1 oktober 2020 ska din berättelse vara inlämnad.  

Skicka din berättelse via e-post till: inteensam@spfseniorerna.se eller  

med vanlig post till: SPF Seniorerna, att. Inte ensam, Box 22574,  

104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Coronans år 2020”. 

 

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan/samorganisationer/samorganisation-botkyrka/foreningar/tullinge.html
https://old.pro.se/Distrikt/Stockholms-lan/Samorganisationer/Botkyrka/Foreningar/Tullinge/?id=3799&epslanguage=sv
mailto:seniornet22@gmail.com
http://inteensam.org/
mailto:inteensam@spfseniorerna.se
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Alla över 65 år är välkomna att vara med! Sprid gärna budskapet vidare. Du 

behöver inte vara medlem i någon pensionärsorganisation för att skriva och 

lämna in din berättelse. 
 

 

Hittaut Tullinge – leta upp checkpoints  
 

Kul att fler och fler medlemmar är ute och letar Hittaut 

checkpoints i Tullinge.  

 

Hittaut är en form av fysisk aktivitet (orientering) där 

du med hjälp av en karta letar checkpoints i din 

omgivning.  

 

Information om hur det fungerar finns på Hittaut webbplatsen.  

 

På checkpointetiketten finns en siffra som motsvarar nummermarkeringen på 

kartan. Det finns även en bokstavskod bestående av en eller två bokstäver, som 

du registrerar på hemsidan.  

 

Du behöver ha ett hittautkonto och vara inloggad för att registrera dina 

checkpoints.  Här kan du registrera ditt konto: https://www.orientering.se/user/ 

 

Du kan också vinna fina priser varje månad. 

 

Hämta en karta 

Med hjälp av kartan, som är en avbildning av verkligheten, hittar du din väg 

fram till respektive checkpoint. Kartan finns i pappersform och digitalt. 

 

Papperskartor finns på: Elgentorp, Lida värdshus, ICA Nära Riksten, Tullinge 

blommor (där finns också en checkpoint), Tullinge hälsokälla, Salong Annie och 

Trädgårdstorp. 

 

Hittaut Tullinge drivs ideellt av orienteringsklubben SK Tullinge. PRO Tullinge 

är också ny partner till verksamheten. 

 

Ut i skogen ska vi gå! 
Svamp- och bärsäsongen kan slå rekord i år eftersom det har varit ett perfekt 

väder på många håll i landet.  

– Som det ser ut nu så kan alla hitta svamp och bär, säger svampkonsulent  

Li Dimberg i ett inslag från SVT Västmanland den 21 juli. 

 

För dig som älskar svamp 

Det finns gott om svamp och du kan hitta kantareller redan nu i vårt närområde 

även om svamparna på vissa ställen kan vara rätt så små.   

https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/sa-funkar-hittaut/
https://www.orientering.se/user/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/svamp-och-barsasongen-kan-sla-rekord-det-har-varit-ett-perfekt-vader


4 
 

 

 
 

 

 Nu har jag hittat så att det räcker till en smörgås, säger en medlem som har 

blick för var det finns kantareller.  

 

Hon visar stolt upp en burk full med svampar efter några korta vändor utanför 

vandringsleden.  För den som är ovan är det inte riktigt så enkelt att hitta 

svampar och för att hitta rätt svampar behövs kunskap. 

 

Här är länkar till informativa webbplatser:  

Svampguiden: http://svampguiden.com/    

 
 

Livsmedelsverket: Lär dig skilja på ätliga och giftiga svampar  
 

Svampkonsulenternas riksförbund, länkar: https://svampkonsulent.se/lankar/  

 

Och sist men inte minst några exempel på svamprecept: 

https://www.arla.se/recept/svamp/?search=svamprecept  

 

Blåbär på allas läppar 

 Jag plockade nio liter blåbär igår. Det finns jättemycket bär i skogarna kring 

Tullinge. Jag delade också med mig till mina grannar som inte kan gå i skogen 

och plocka själva, säger en medlem i vår förening. Han ville dock inte avslöja 

sina favoritställen.  

 

Blåbär är både gott och nyttigt. Du kanske vill äta bären färska, torkade eller 

göra sylt, marmelad, saft och kräm. Och det är supergott att ha i paj, bullar, 

muffins, kakor eller smoothies.  

 

Tre förslag på hur du kan ta tillvara alla blåbär du plockar: Frys in blåbären 

portionsvis i plastpåsar och använd i smoothies, på gröten eller framtida 

smulpajer. Torka. Strö ut blåbären på ugnsplåtar och torka med öppen lucka på 

50 grader under några timmar. Koka egen blåbärssylt. Två delar blåbär till en del 

socker är en rekommendation (föredrar nog lite mindre mängd socker).  

 

Förr användes blåbär som medel mot feber. Inom traditionell läkekonst har de 

använts bland annat mot mag-, syn- och hudproblem. Blåbär är rika på antioxi-

danter, vitaminer och mineraler. Studier finns även som pekar på att blåbär kan 

skydda hjärnan och eventuellt också stärka minnet. 

 

Blåbär kallas också (vanligt i Norrland) för skvallerbär eftersom de blåa färg-

ämnena i bären färgar av sig så att det märks när du plockat och ätit dem. 

 

Kräftpremiär i början av augusti  
Något givet datum för kräftpremiären finns inte längre men traditionen säger att 

den bör förläggas till den första onsdagen i augusti, vilken i år är den 5 augusti.   

http://svampguiden.com/
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/svamp
https://svampkonsulent.se/lankar/
https://www.arla.se/recept/svamp/?search=svamprecept
http://svampguiden.com/
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/svamp
https://svampkonsulent.se/lankar/
https://www.arla.se/recept/svamp/?search=svamprecept
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Kräftor har vi ätit i Sverige sedan senmedeltiden. Till en början var kräftorna 

överklassmat och först under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet spred 

sig traditionen att äta kräftor och runt 1920-talet hade begreppet kräftskiva 

etablerat sig ordentligt. 

 

Från slutet av 1800-talet fram till år 1994 rådde förbud mot kräftfiske från 

november till början av augusti. Syftet var att förhindra utfiske av kräftor i 

svenska vattendrag. Det är därför kräftpremiären infaller i början av augusti, en 

tradition som lever kvar trots att förbudet upphävdes för mer än 25 år sedan. 

 

”Kräftor kräva dessa drycker” 

Albert Engström gav sig in i den politiska debatten 

inför folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922.  

Hans affisch med slagorden  ”Nej! Kräftor kräva 

dessa drycker! Du måste avstå från kräftor om du 

icke röstar nej den 27 augusti” tydliggjorde för 

väljarna vad en ja- eller nej-röst i folkomröstningen 

innebar.  

 

Det blev ett mycket jämnt resultat i valet och ett 

lägre valdeltagande än många hoppats på. 

48,8 procent röstade för och 50,8 procent emot 

införande av fullständigt rusdrycksförbud.  

 

Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att inte förbjuda vin, spritdrycker 

och öl men fortsatte med en restriktiv alkoholpolitik.  
 

Källa: Institutet för språk och folkminnen; Kräftskiva  

 

Surströmmingspremiär 20 augusti 
Den tredje torsdagen i augusti är det av tradition premiär för att äta surström-

ming som många antingen älskar eller hatar. Så om du är en av de som tycker 

om surströmming är det dags att ladda inför surströmmingspremiär torsdagen 

den 20 augusti 2020. 
 

Det äldsta belägget för ordet surströmming är från 1732, men rätten är äldre än 

så. Vi har belägg på surfisk från 1572, och syrning av fisk och annan mat som 

konserveringsmetod är mycket gammal och vida spridd över stora delar av 

världen. 
 

Den surströmming som numera produceras serveras ofta på tunnbröd tillsam-

mans med mandelpotatis, lök, gräddfil och västerbottenost; en delikatess som 

har gjort en klassresa från att vara fattig vardagsmat till att bli festmat.  

 

http://www.isof.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2020-08-01-kraftskiva.html
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Och visst luktar surströmming starkt och verkligen inte gott, men den är varken 

skämd eller rutten, utan bara jäst/syrad.  

Recept på Surströmmingsklämma (Receptfavoriten). Och här hittar du tips hur 

du öppnar en surströmmingsburk med mera.   

Vi förknippar surströmming med norra Sverige, där många säger sig veta hur 

man på riktigt sätt bör äta rätten. Men på senare år har surströmmingen även 

testats av internationella kockar som fnissat inför odören men ändå förmedlat att 

de uppskattar maträtten. Det finns också en Surströmmingsakademi för alla fans.  
 

Källa: Språk och folkminnen: Surströmmingspremiär 2020.  
 

Receptfavoriten: Fira surströmmingen på klassiskt vis.  

 

Finn tre dolda motiv i bilden  
Nedanstående bild sägs vara ett Japanskt test för hjärnan. Den innehåller en 

fjäril, en fladdermus och en anka. Försök att hitta alla tre. Din hjärna ska visst 

må bra av det. Ge inte upp i första taget! 
 

 

 
 

                      
 

Riksten friluftsstad i Tullinge växer 
Om du inte har varit i Riksten på ett tag så har en ny stadsdel vuxit fram. Redan 

nu finns där närmare 1000-talet bostäder, förskolor och grundskola, äldreboen-

de, arbetsplatser, dagligvaruhandel och service.  

 

Sedan tidigare finns även Rikstenshallen som renoverats och nyinvigdes 2012 

och biografen Sländan.  

https://receptfavoriter.se/recept/surstroemmingsklaemma.html
https://receptfavoriter.se/matartiklar/fira-surstroemmingen-pa-klassiskt-vis.html
https://www.surstrommingsakademien.se/
http://www.isof.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2020-08-20-surstrommingspremiar.html
https://receptfavoriter.se/matartiklar/fira-surstroemmingen-pa-klassiskt-vis.html
http://www.fbitullinge.nu/start/?ID=29341
https://www.bio-slandan.se/
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I Riksten friluftsstad  finns blandade bostäder; radhus, villor, studentbostäder, 

bostadsrättslägenheter och hyresrätter. Inga höghus i dagsläget! Totalt planeras 

cirka 3 500 bostäder byggas fram till år 2032. Fullt utbyggd kommer det finnas 

10 000–12 000 invånare, cirka 40 000 kvadratmeter kommersiella lokaler samt 1 

000 arbetsplatser.  

 

Rikstens friluftsstad har från att tidigare varit militär- och civilflygfält förändrats 

till en snabbt växande stadsdel.   

 

Källa: Botkyrka kommun, Rikstens friluftsstad 
  

Riksten friluftsstad: https://riksten.se/ 

 

F18 kamratföreningen har lagt ut en hel del information om flygflottiljens 

historia på webbplatsen och har också gett ut en bok ”Riksten och Kungl. 

Södertörns flygflottilj”. Boken omfattar nästan 60 olika kapitel som beskriver all 

den verksamhet som en gång bedrivits på F18. Cirka 35 författare har medverkat 

och av dessa har huvudredaktören Jarl Åshage skrivit ett tiotal. 

 

Länk till F18 Kamratföreningens webbplats.  

 

Augustimånen en månillusion  
Augustimånen kallas månen omkring fullmånen i augusti. På nordiska breddgra-

der går då månen upp vid ungefär samma tid på kvällen under en veckas tid. 

Den syns tidigt på kvällarna och på låg höjd över horisonten. En månillusion gör 

att månen också ser ovanligt stor ut. Den närmaste fullmånen i Sverige infaller  

den 3 augusti 2020, vid 18-tiden.  
 

Augustimånen är ett begrepp som förekommer ofta i både musik och litteratur. 

Ett exempel är ”Augustimånen stod över Västra Storgatan i Trosa en afton på 

50-talet, när de fördröjda bondkärrorna skramlade ut ur portgången från handels-

mannens gård, där de haft kvarter”. Detta är inledningen till novellen ”Den 

romantiske klockaren på Rånö” i boken ”Skärkarlsliv” av August Strindberg.  

 

Fullmåne är den månfas då solen belyser hela den halva av månen som är vänd 

mot jorden. 
 

Kan fullmåne påverka din sömn? 

Många människor säger att de påverkas starkt av att det är fullmåne. Men är det 

verkligen så?  
 

Genom historien har fullmånen gett upphov till en mängd myter om varulvar, 

psykisk sjukdom och en rad effekter på oss människor. I en mängd studier har 

forskare tittat närmare på om och hur fullmånen påverkar oss biologiskt och  

ännu har man inte kunnat hitta något som tyder på att effekterna finns någon 

annanstans än i vår fantasi.  

https://www.botkyrka.se/bo--bygga/pagaende-byggprojekt/tullinge---riksten/rikstens-friluftsstad.html
https://riksten.se/
http://www.f18.se/joomla/index.php
http://www.f18.se/joomla/index.php
http://www.f18.se/joomla/index.php
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Och egentligen är det ganska logiskt; fullmåne betyder att jorden inte skymmer 

solens ljus, inte att månen är fysiskt större eller att gravitationen är starkare än 

vanligt. Den påverkan fullmånen möjligen kan ha på oss människor är att vi 

kanske har lite svårare att somna för att det är ljusare än vanligt. Men som sagt 

här finns det olika uppfattningar, upplevelser och berättelser.  

 

Källa: Illustrerad vetenskap, När är det fullmåne? 
 

Fakta och myter om månen, Rymdstyrelsen.  

 

Vänsterhäntas dag firas den 13 augusti  
Vänsterhäntas dag firas den 13 augusti och instiftades 1992 av den internatio-

nella organisationen The Lefthanders Club. Syftet med dagen var att lyfta fram 

såväl problem som fördelar med att vara vänsterhänt. Och att tvätta bort för-

domar och myter kring vänsterhänthet. 

 

Numera är väl problemen mindre för vänsterhänta, åtminstone i merparten av 

världen, men även i Sverige tvingades vänsterhänta barn så sent som en bit in på 

60-talet att skriva med höger hand. 

 

Satt i ett historiskt perspektiv har det alltså inte varit lätt att vara vänsterhänt. 

Det mesta som varit behäftat med vänster har setts som fult, smutsigt, hedniskt 

och rent av ett djävulens verk. 

 

Också i språket ses höger som något riktigt och rätt och vänster som något 

mindre bra. Här i Sverige säger vi till exempel att vi gör något med ”vänster-

handen” när det inte är så noga. Den mindre nogräknade kan också tänka sig att 

”vänsterknäcka” eller ägna sig åt att ”vänstra”.   

 

Men det finns många positiva sidor av vänsterhäntheten. Vetenskapen antyder 

att vänsterhänta är mer kreativa, konstnärliga och musikaliska. Anledningen 

sägs vara att vänsterhänta oftare använder höger hjärnhalva, där centra för detta, 

finns. Men som alltid med vetenskap finns det olika teorier om detta. 

 

I många idrotter är det en fördel att vara vänsterhänt/-fotad. De är svårare att 

läsa av för motståndaren, men kanske mest för att motståndet oftare utgörs av 

högerhänta/-fotade.  
 

 Jag tror att vi vänsterhänta skaffar oss en förmåga att tänka annorlunda, att 

vända och vrida på frågor, eftersom vi redan i vardagslivet måste göra egna 

lösningar då det mesta är anpassat för högerhänta, säger G Jönsson i en artikel  

i Hallandsposten.  

 

Vänsterhänt må vara hänt, Läkartidningen 11 sept 2019 
 

Forskning om hänthet, TV4 Morgon april 2017 
 

Lyssnarnas erfarenheter av att vara vänsterhänt, P4 Sörmland 13 aug. 2019.  

https://illvet.se/universum/solsystemet/manen/fullmaane-nar-ar-det-fullmaane
https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2017/08/fakta-och-myter-om-fullmanen
https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2019/09/vansterhant-ma-vara-hant/
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3910960?first=3910960
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3910960?first=3910960
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7279552
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Nyfiken på att testa videoverktyget Zoom 
SeniorNet Botkyrka har kommit igång med videomöten och hade ett par 

mobiljuntor och ett medlemsmöte under våren för att testa verktyget Zoom.  

 

Nu finns planer på att använda videoverktyget för både träffar, cirklar och kurser 

under hösten. För att få möjlighet att testa verktyget kommer ett introduktions-

tillfälle att erbjudas i mitten av augusti. Mer information om det kommer inom 

kort. Håll utkik på SeniorNet Botkyrkas webbplats.  

 

Det går att använda dator, platta och telefon för att ansluta till Zoom-möten. Det 

som är bäst är att använda dator men inte nödvändigt. Ett mejl innehållande en 

länk skickas till anmälda i anslutning till mötet. Länken leder till ett ”väntrum” 

innan man blir insläppt till mötet. 

 

Music for hope!  
I påskas gjorde den italienske tenoren Andrea Bocelli en konsert i och utanför 

domkyrkan i Milano, ensam med en organist. En fantastisk konsert under 

Coronans år. Du kan se den gratis på Youtube eller på Spotify under namnet 

Music for hope. Andrea Bocelli: Music For Hope - Live från Duomo di Milano 

 

Var med och bygg din önskekonsert  
Den 28 augusti framför Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören en 

direktsänd konsert i Berwaldhallen, där publiken får välja musiken. Var med och 

rösta på din favoritmusik.  

Länk till din önskekonsert https://sverigesradio.se/artikel/7501862 

 

Date with a distance!  
Kulturhuset stadsteatern Stockholm Play – Date with a distance, dans.    

 

Kontakt under sommaren:  
Ordförande: Lennart Karlsson 

Telefon: 070 840 65 00 

Mejl: eriklennart@telia.com 

 

Alternativt mejl: tullinge@pro.se Vi svarar så snart det är möjligt. 

 

Du kan också kontakta din cirkelledare, se kontaktuppgifter nedan.  

Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta Karin Burman  

mejl: pro.karin.b@bredband.net 
 

Vi du berätta något eller ge några tips som vi kan lägga på hemsidan skriv till:  

seniornet22@gmail.com   

 

Bästa sommarhälsningar 

Styrelsen PRO Tullinge  

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3910960?first=3910960
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3910960?first=3910960
https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU
https://sverigesradio.se/artikel/7501862
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zjSkDwd0VKk&feature=emb_logo
mailto:eriklennart@telia.com
mailto:tullinge@pro.se
mailto:pro.karin.b@bredband.net
mailto:seniornet22@gmail.com
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Kontaktuppgifter till din cirkelledare  
 

Cirkel  Cirkelledare Mejl Telefon  

Sy, sticka och skapa  Solveig Niklasson sola7x7.49@telia.com 08 778 26 55 

Målarcirkel 1 Birgitta Lundvall  birgitta.lundvall@tele2.se 070 790 02 25 

Målarcirkel 2 Else-Marie Kovacs annaelse@live.se 070 736 72 92 

Engelska och Qi-gong Birgitta Eriksson bie.eriksson20@gmail.com 073 141 56 19 

Litteraturcirkel Sven Ivar Jansson  svenivar.jansson@telia.com 070 886 12 81 

   Måla akvarell Barbro Norén   barbro_noren@hotmail.com 073 722 02 80 

Tullinge förr och nu Leif Bergman leifanna@bredband.net 070 594 51 59 

Sällskapsspel  Åsa Bruto asa.bruto@gmail.com 070 894 06 03 

Tillsammans mot ensamh. Anny Mejdal  ingalill.stromqvist@bredband.net 073 183 63 48 

Stockholmscirkeln Ulla Berglund ullab.berglund@gmail.com 08 778 50 24 
 

Några augustibilder  

 

 

 

 

 

 
Skogens blåa och gula guld! 
 

   
Trädgårdsmys på Elgentorp. 

 

   
Vandring med SPF på avstånd vid Uttran.                    Kvällshimmel i Tullinge.                                                     

mailto:sola7x7.49@telia.com
mailto:birgitta.lundvall@tele2.se
mailto:annaelse@live.se
mailto:bie.eriksson20@gmail.com
mailto:svenivar.jansson@telia.com
mailto:barbro_noren@hotmail.com
mailto:leifanna@bredband.net
mailto:asa.bruto@gmail.com
mailto:ingalill.stromqvist@bredband.net
mailto:ullab.berglund@gmail.com


11 
 

 
 
 
 
 
       

   
   Gladiolus augusti månadsblomma.                           Gott om blåbär. 

                                                                 .        

 

Tullinge  

Ordförande: Lennart Karlsson, telefon: 070 840 65 00  

Adress: Palettvägen 15, Tullinge  


