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 Tullinge                                     PRO bladet september 2020                  

 

 

Ljuva september! 

 

Visst smyger mörkret på och visst blir varje dag en smula kallare. Men hösten är 

ändå njutbar och kanske den allra vackraste årstiden.   
 

September är högsäsong för odlade svenska frukter och grönsaker, men även för 

lingon, björnbär och svamp. Att äta färskt är förstås bäst men det är en tillgång 

att ha något i ”ladorna” när vintern kommer.  

 

För matkunniga finns det oändligt med möjligheter; sylta, safta, lägga in, musta, 

konservera, syra, torka, etcetera. Men enklast är kanske att frysa in i små portioner.  

 

För att välja något höstrecept så blev det; Vegetariska biffar med champinjoner, 

fetaost och färska rödbetor som toppas med brynt smör och rucola. 

https://www.coop.se/recept/svampbiffar-med-fetaost-och-farska-rodbetor 

 

Kreativa måndagar på Elgentorp 
Nu finns det ännu bättre möjligheter att träffas på Elgentorp. Trädgårdsgruppen 

har städat upp i syrenbersån och gjort plats för ännu flera bord så att vi kan 

träffas, fika och prata med betryggande avstånd.  

 

På måndagar från klockan 10 pågår någon form av aktivitet i trädgården. Du är 

så välkommen att medverka eller bara komma för att vara social. Ta med ditt 

eget fika.  

 

Det finns också planer på att skapa insektssamhällen och sätta upp fågelholkar 

med mera. Kom gärna med flera förslag.  

 

https://www.coop.se/recept/svampbiffar-med-fetaost-och-farska-rodbetor
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Spontana torsdagar på Elgentorp  
Det blev ytterligare en trevlig spontanträff på torsdagseftermiddagen 20 augusti  

i trädgården på Elgentorp. Ett 10-tal personer anslöt vid 15-tiden och tog plats  

i en vid cirkel. Idéerna flödade om tänkbara och önskade aktiviteter i höst.  

Underbart att ses! Vi har verkligen en tillgång i vår hemvist i dessa tider.  

 

Vi 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 på Elgentorp går utmärkt. Ta gärna med dig ett par 

kompisar och eget fika. Bord och stolar står framme och det är lätt att hålla 

distans. En gemensam promenad är också en god fortsättning på en träff.  

 
Positivt trevande cirkelhöst  
Cirkelledarna träffades vid ett utomhusmöte den 26 augusti på Elgentorp och 

diskuterade olika möjligheter att öppna upp för aktiviteter under hösten.  

 

Din cirkelledare kommer nu ta kontakt med dig som ingår i en redan befintlig 

grupp  Sy och skapa (ta gärna med garn), Målarcirkel, Konversation, Qi-gong, 

Litteratur, Tullinge förr och nu samt Stockholmcirkeln  för att hitta former för 

att kunna träffas. 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas och alla har eget ansvar 

för att hindra att smitta sprids. Vi gör förberedelser i våra lokaler på Elgentorp 

och Kvällsvägen så att bord och stolar placeras med avstånd. Aktiviteterna ska 

också vara inplanerade tidsmässigt så att inte flera aktiviteter pågår samtidigt. 

Handsprit kommer finnas tillgänglig och vi ser över våra rutiner för att det ska 

kunna fungera på ett bra sätt.  

 

PRO Tullinges fysiska stormöten, månadsmöten och öppna fredagsträffar inom-

hus vilar dock under tiden som pandemin pågår. Eventuellt kan ett par fredags-

träffrar bli aktuella men då med ett begränsat antal deltagare.  

 
Vi återkommer med mer information och program senare i september. Några 

cirklar kommer igång snart. Men som sagt din handledare hör av sig den när-

maste tiden. Titta gärna även på hemsidan som uppdateras vartefter aktiviteter 

kommer igång. 

 

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

finns alltid mer att göra för att upplägget och utseende ska bli bra.  

 

Men ta gärna del av innehållet så här långt och mer kommer. Du kan nå hem-

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

 

Hittaut Tullinge – leta upp checkpoints du också 
 

Stort Grattis till Bengt och Inger Ryttersten som har hittat alla 125 utplacerade 

checkpoints i Tullinge. 

  

 Vi har varit på så många platser som vi aldrig sett tidigare. Det har varit 

fantastiskt roligt att göra dessa utflykter. Vi har klättrat och gått igenom terräng 

och det har varit en utmaning att hitta vissa punkter. Men vi skulle gärna göra 

om det eller helst utforska något annat område i närheten, säger Inger Ryttersten.  

 

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 varje checkpointställe  finns en bokstavskod bestående av en eller två 

bokstäver, som du registrerar på Hittaut hemsidan.  

 

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

checkpoints. Här kan du registrera ditt hittautkonto: Hittaut Tullinge 

 

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. 

 

Promenera och vandra i Tullinge  
Tullinge som gjord för promenader. Det är backe upp och backe ner vart än du 

går och fullt av intagande utsiktsplatser och upplevelser.  

 

Att gå uppför backen från Tullinge strand till Tullinge gård innebär en fågel-

sångsupplevelse. Att stå vid staketet bakom Tullinge kyrka och titta ut över 

Tullinge sjön gör gott för själen. Att promenera på vägen förbi kolonilotterna 

ger en doft av skog och en härlig utsikt över de fina odlingarna. 

 

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
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/sa-funkar-hittaut/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/
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I Tullinge finns Hälsans stig efter Tullinge strand. En bra promenad är också att 

gå från Trädgårdstorp och ansluta till Stendalpromenaden och promenera till 

Flottsbro. Och varför inte bara gå i någon riktning för att upptäcka nya områden.  

 

Promenera i Tullinge några exempel:  
 

Hälsans stig 

Stendalspromenaden 

Kulturhistorska områden i Tullinge   

Motionsspår i skogarna mellan Tumba, Tullinge och Lida 

 

Promenera i Botkyrka  
Några exempel på andra vandringar i Botkyrka är: Aspen runt, Grödingeleden, 

Mälarpromenaden, Botkyrkas kulturspår etcetera.  

 

Länk till kommunens webbplats Promenera i Botkyrka  

 

Mälarpromenaden 

Vill slå ett slag för Mälarpromenaden som är en vandringsled längs Mälaren  

i Botkyrka. Den sträcker sig mellan Slagsta färjeläge och Norsborgs Herrgård.  

En bra start på promenaden är vid Slagsta Marina. Perfekt sedan med fikapaus  

i engelska parken vid Elionoras Paraply. 

 

Tyvärr, som alla vet, brann Norborgs herrgård ner i juni 2019. Nu finns där bara 

en grundmur och så har man lagt ett tak över den. Återstår endast flyglarna på 

var sin sida om den forna herrgården.  

 

Att det är massor av bävrar i området är det ingen tvekan om eftersom det finns 

omfattande avverkningar längs hela stranden. 

 

Information om och karta för Mälarpromenaden finns på kommunens webbplats.  

Information finns även på Wikipedia Mälarpromenaden. 

 

Tullinge GymMix har corona anpassad träning  
Tullinge GymMix som redan har startat höstterminen skriver nu på Facebook att 

70+ kan träna på egen risk. Vissa pass sker utomhus så länge vädret tillåter, del- 

tagarantalet är reducerat och man rekommenderar att du byter om och duschar 

hemma. Ta med egen matta och eventuella tyngder/vattenflaskor.  

 

Håll koll på Tullinge GymMix hemsida och Facebook och var beredd på att 

rekommendationerna kan komma att anpassas ytterligare beroende på omstän-

digheterna. Alla behöver hjälpas åt för att minimera riskerna.  

 

https://naturkartan.se/sv/halsansstig/halsans-stig-tullinge
https://naturkartan.se/sv/halsansstig/halsans-stig-tullinge
https://www.botkyrka.se/download/18.4a23abd9158495687c9d9cc3/1489593169414/broschyr%20stig%20stendal.pdf
https://www.botkyrka.se/download/18.4a23abd9158495687c9d9cc3/1489593169414/broschyr%20stig%20stendal.pdf
https://www.botkyrka.se/bibliotekkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/omraden/tullinge.4.789f653115a26de0e221c07a.html
https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/idrott-och-traning/motionsspar.html
https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/botkyrkas-stora-sommarguide/promenera-och-vandra.html
https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/friluftsliv/naturstigar/malarpromenaden.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norsborgs_herrg%C3%A5rd
https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/friluftsliv/naturstigar/malarpromenaden.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4larpromenaden
https://tullingegymmix.nu/
https://www.facebook.com/pg/Tullinge-GymMix-122333347792831/posts/?ref=page_internal
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Gympa online  

Nästan alla som är intresserade av att gympa har koll på Sofia i SVT klockan 

9.10 måndag–fredag (repris f n.). Programmen finns också på SVT Play 

Hemmagympa med Sofia . Där finns även Sommargympa och Yoga med Sofia.  

 

Men inte lika många känner till att även Friskis och Svettis har Friskis play med 

flera superbra gympapass helt gratis.  

 

Hela Sverige plockar skräp den 19 september 
Den 19 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2020. Då samlas vi  

i hela Sverige och plockar skräp. Vill du vara med? Anmäl dig nu! 

 

När du är anmäld kan du beställa ett gratis skräpplockarpaket som gör dig till en 

proffsig skräpplockare. 

 

I år blir Håll Sverige Rent-dagen lite annorlunda. På grund av coronapandemin 

kan vi inte samlas fysiskt men vi gör gemensam sak av att plocka skräp ändå.  

Du bestämmer var du plockar. Det kan vara på din gata, i en park eller skog som 

ligger nära där du bor – det finns tyvärr skräp överallt.  

 

Den 19 september mellan klockan 13 och 14 går vi ut och plockar allt skräp vi 

ser - om tiden inte passar så går det självklart bra att plocka när som helst under 

dagen.  

 

Håll Sverige Rent: https://hsr.se/  

 

Hösten den färgstarka årstiden 
September är den första höstmånaden och växterna förbereder sig inför vintern. 

Många växter börjar redan få höstfärger på bladen och färgerna blir snart allt 

starkare.  

 

På hösten när ljuset avtar och temperaturen sjunker drar trädet tillbaka kloro-

fyllet från lövet, och går i vila. Bladen är både gula och gröna under sommaren, 

men den gröna färgen döljer den gula färgen.  

 

När hösten kommer framträder den gula färgen. Den gröna färgen går alltså till-

baka och de andra färgämnena kan komma fram och ge oss en sista skönhets-

kick innan den gråbruna skalan tar över.  

 

Källa: Norrskog https://www.norrskog.se/Den-fantastiska-skogen/Skogens-

skaparkraft/Hur-vet-traden-att-det-ar-host/ 

 

 

 

 

https://www.svtplay.se/hemmagympa-med-sofia
https://www.friskissvettis.se/Traning/Onlinetraning/Friskisplay
https://hsr.se/19september?link_id=7Dj1P2Z1BYImR
https://hsr.se/
https://www.norrskog.se/Den-fantastiska-skogen/Skogens-skaparkraft/Hur-vet-traden-att-det-ar-host/
https://www.norrskog.se/Den-fantastiska-skogen/Skogens-skaparkraft/Hur-vet-traden-att-det-ar-host/
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Höst enligt SMHI 

Hösten i Sverige omfattar framför allt september till november. Enligt SMHI:s 

meteorologiska definition råder höst då en dygnsmedeltemperatur på mellan  

0 och +10 grader Celsius har varit i fem dygn efter den 1 augusti.  

 

Normalt sett brukar hösten ha börjat i nordligaste Sverige och fjällen redan  

i augusti. I mitten av september har den även Svealand i sitt grepp, och i början  

av oktober är det bara de sydligaste kusterna som fortfarande kan ha sommar-

temperaturer. 

 

På senare år har vi dock haft flera varma septembermånader. Det gäller inte 

minst år 1999 och 2006 då många värmerekord slogs. Snöfall i september är 

ovanligt, men det finns några fall i historien. Den 2728 september 1954 

förekom snöfall på många håll i Dalarna och i de inre delarna av södra Norrland. 

På flera håll bildades ett nysnötäcke på omkring en halvmeter. 

 

Källa: SMHI – Höst  

 
Höstdagjämning 22 september  
Höstdagjämningen innebär en övergång från en ljusare till en mörkare tid.  

Då står nämligen solen precis lodrätt över ekvatorn. Höstdagjämningen infaller  

i år den 22 september 2020 klockan 13:31 svensk tid. 

 

 
                                                                                                                                                       Bild: Dagjämning Wikimedia 
 

Höstdagjämning definieras som den dag eller snarare tidpunkt då solen under sin 

årliga rörelse längs ekliptikan (är den tänkta bana på himlen som solen verkar 

flytta sig utmed under året) passerar himmelsekvatorn från norr mot söder.  

 

Höstdagjämningen är alltså inte en dag, utan en ögonblicklig händelse. Den 

inträffar vid en bestämd tidpunkt, vid olika klockslag på skilda ställen på jorden 

beroende på i vilken tidszon man befinner sig. Om man bortser från områdena 

närmast jordens poler är dagarna kring höstdagjämningen ungefär lika långa 

över hela jorden. 

 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/host-1.1257
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/host-1.1257
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/host-1.1257
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SeasonsEcliptic_swedish.svg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekliptikan
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Efter höstdagjämningen blir dagarna allt kortare tills vintersolståndet inträffar i 

december, då allt vänder. 

 

Källa: SMHI kunskapsbanken meteorologi höstdagjämning  

Wikipedia - höstdagjämning  

SVT – frågor och svar vårdagjämning 

 

Äppelträden dignar av frukt just nu  
I år är det riktigt gott om äpplen. Det är också många som ställer ut kassar och 

bjuder på äpplen så att du kan ta del av skörden även om du inte har egna äppel-

träd hemma.    

 

Finns det något godare än att äta ett moget äpple plockat direkt från trädet? Alla 

har vi också hört det gamla talesättet ”Ett äpple om dagen håller doktorn borta” 

Äpplen, och framför allt äppelskalet, innehåller flavonoider, rikligt med C-vita-

min och kalium och pektin som är bra för magen och tarmarna. Flavonoider ska 

ge skydd mot hjärt-kärlsjukdomar. Så ät dem gärna oskalade! 

 

Du har säkert massor av egna recept på äppelpaj, kräm, bakverk och annat man 

kan göra med äpplen. Här är bara några exempel som finns på nätet: 

https://www.arla.se/recept/enkel/apple/ 

 

Ljuvligt gott med äppelmust  

Must blir bäst på höst- eller vinterfrukten. Räkna med att två kilo äpplen ger 

cirka en liter must. Äpplena ska vara mogna men inte mjöliga. Fallfrukt och 

äpplen som har skorv går bra att musta eftersom skalet försvinner vid must-

ningen.  

 

Pastöriserad must är hållbar upp till tolv månader i rumstemperatur. Öppnad 

förpackning är hållbar tre till fyra veckor i kylskåp 

 

Det finns flera musterier i Stockholmsområdet och de som ligger närmast är:   
 

Gamla Enskede musteri 

Tullinge musteri 

 

Lingon skogens röda guld  
Det är säsong för lingon i våra skogar. Njut av de läckra bären som kan använ-

das i både mat, desserter, bröd och som tillbehör. Lingon trivs i halvskugga och 

med sur, fuktig jordmån. I Sverige är lingon vanligt i gles barrskog, särskilt  

i närheten av tall.  

 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hostdagjamning-och-vardagjamning-1.4185
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6stdagj%C3%A4mningen
https://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/vardagjamning
https://www.arla.se/recept/enkel/apple/
http://www.gamlaenskedemusteri.se/
https://tullingemusteri.se/


8 

 

 

 

 

Lingon är nyttiga och innehåller vitaminer (A, C, B1, B2, och  B3), kalium, 

kalium,  kalcium, magnesium och fosfor.  Enligt ny forskning verkar de också 

till viss del kompensera fet mats dåliga effekter.  

 

Tyvärr blandar man ofta för mycket socker i lingonsylt. Och just det tillsatta 

sockret är väl lingonets enda dåliga sida.   

 

Inslag i SVT angående Forskning om lingon: 

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/nyttigt-med-lingon 

 

Lingon som stapelföda 

Lingon var längre tillbaka det absolut vanligaste bäret i kosthållet. Lingon åts till 

alla slags rätter, till kött, fisk, palt, gröt, potatis. Många fattiga människor hade 

kokt potatis och lingon som stapelföda under hela 1800-talet. Så kallad bärmos 

kunde i mån av tillgång, sötas med socker, honung eller sirap. Ett annat sätt att 

bevara lingonen på var att lägga dem i vatten.  

 

Källa: Institutet för språk och folkminne: https://www.isof.se/matkult/bar-och-

frukt/olika-sorters-bar-och-frukt/lingon.html 

 

Vattenlingon eller ”Sura lingon” 

Vattenlingon eller sura lingon som de också kallas, är en norrländsk traditio-

nell dessert och för dig som vill njuta av denna gamla tradition till jul är det nu 

dags att förbereda lingonen.   

 

Du kan även använda lingonen i grytor och såser eller som tillbehör till andra 

rätter där du vill ha en känsla av ”färska” lingon. 

 

Lingon innehåller ett naturligt konserveringsmedel som gör att de håller sig  

i bara rent vatten. Så här gör du vattenlingon:  

 

Fyll en väl rengjord burk med väl rensade och sköljda lingon. Se till att använda 

lingon som är oskadda och fräscha. 

Häll på kokt, avsvalnat vatten ända upp till kanten så att lingonen täcks väl. 

Stäng burken och förvara lingonen svalt och mörkt. 

När lingonen fått stå i vattnet någon månad kan du servera dem som dessert med 

vispgrädde eller som tillbehör till andra rätter.  

 

Exempel på recept med lingon i Receptfavoriter:   

https://receptfavoriter.se/matartiklar/laga-till-och-njut-av-svenska-lingon.html 

 

Var försiktig i skogen under älgjakten 
Att älgjakten är viktig för jägarna går inte att ta miste på. Vissa jagar för natur-

upplevelsen, andra för tillgången till kött eller för spänningen i själva jakten.  

Och gemenskapen i jaktlaget och alla jakthistorier bidrar också till engagemanget.   

https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/nyttigt-med-lingon
https://www.isof.se/matkult/bar-och-frukt/olika-sorters-bar-och-frukt/lingon.html
https://www.isof.se/matkult/bar-och-frukt/olika-sorters-bar-och-frukt/lingon.html
https://receptfavoriter.se/matartiklar/laga-till-och-njut-av-svenska-lingon.html
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Årets älgjakt börjar i norra Sverige den 7 september. I mellersta och södra 

Sverige däribland Stockholms län inleds älgjakten den 12 oktober och pågår 

till den 31 januari 2021.   

 

Det finns inga förbud mot att vara i skogen när det är älgjakt, allemansrätten 

gäller årets alla dagar. Men det är nog klokt att vara försiktig under jaktperioden 

och hålla hårt i hundkopplet när du går i skogen. Det kan också vara en god idé 

att bära färggranna kläder, en röd toppluva eller en röd jacka. 

 

Är du osäker så prata gärna med jägarna du möter. Sitter det uppsatta skyltar om 

att älgjakt pågår; då är det kanske bättre att plocka svamp i något annat område 

medan jaktpasset pågår. 

 

Enligt Jaktförordningen ”får älg jagas bara under tiden från och med en timme 

före solens uppgång till solens nedgång”. Inom ”tätortsnära” områden råder 

förbud mot älgjakt under sön- och helgdag och dag före sön- och helgdag under 

antingen oktober månad eller under hela älgjakten. 

 

Av jägarregistret hos  Naturvårdsverket framgår bland annat att under de senaste 

åren har närmare 300 000 jaktkort utfärdats per år i landet. Det finns också 

uppgifter om att jägarna skjuter cirka 90 000 älgar varje år.  

 

Drygt 500 Botkyrkabor varav 32 kvinnor har jaktkort, enligt den senaste statisti-

ken från Naturvårdsverket. Men det är bara cirka 50 älgar som får skjutas inom 

jaktdistrikten på Södertörn.  

 

 Men många av älgjägarna i Botkyrka åker bort från stan och jagar över hela 

Sverige. Några åker kanske till Norrland om man kommer därifrån, säger 

Christer Berggren, viltvårdare i Botkyrka. 

 

För att få jaga älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen i länet. 

Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt.  

 

Frågorna har vari många inför årets älgjakt, bland annat kring hur man ska 

hantera skytteprovet, sätta ihop jaktlagen, sköta slakten och transporten till och 

från jakten. Svenska jägareförbundet har tagit fram rekommendationer för att 

förhindra smittspridning av Covid-19 i samband med älgjakten.   

 

Sextontaggare - kronan en trofé på väggen 

 Jag kommer ihåg hur viktig, näst intill helig, älgjakten var för min far. Han 

satt troget på sitt pass ända upp i över 80-års åldern. Han sköt nog inga älgar på 

äldre dar men att vara med under jakten var årets höjdpunkt, säger en medlem.  

 

Hen berättar vidare att en av faderns förvärvade älgkronor med åtta taggar på 

varje horn  en så kallad jämn sextontaggare  hängde på väggen hemma  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
https://www.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/jakt-och-vilt/algjakt.html
https://jagareforbundet.se/
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i hallen som en slags prydnad eller trofé. Den som sköt en älg fick som bonus 

bland annat kronan och älgfilén.  

 

 Jag blev också biten av en jakthund när jag kom för nära själva slaktplatsen. 

Kanske det inte är så konstigt att jag fortfarande har stor respekt för hundar och 

blev vegetarian efter barndomens upplevelser av jakt på nära håll.   

 

Den Stora älgvandringen  

Höjdpunkter i ”Den stora älgvandringen” under  april - maj 2020 ” i SVT play 

 

Hälge – Skogens konung  

Hälge är den svenska tecknade humorserien av Lars Mortimer, om den melan-

koliska älgen Hälge och livet i skogen kring byn Avliden.  

 

Länk till Hälges webbplats  

 

Hitta ett ord i ordkedjan 
Hitta ett ord genom att hoppa från bokstav till bokstav. Du kan bara hoppa 

mellan bokstäver som är knutna till varandra genom linjer. Lista ut var du ska 

börja. Alla bokstäver ska användas en gång för att hitta det tretton bokstäver 

långa ordet.  

 
 

 
Nyord 2020 
Tegnelleffekten Anders Tegnell har fått en enorm exponering i medierna det 

senaste halvåret. 

 

Tvåmetersregeln   Uttrycket tvåmetersregeln är rent beskrivande, och förstås 

inte alls nytt. Men när det används som ett nytt begrepp för hur vi bör hantera 

smittspridning i samhället kan det ändå ses som ett nyord. 

 

Infodemi  En farlig, global ryktesspridning kan kallas infodemi. 

 

Källa: Institutet för språk och folkminne -  aktuellt nyord  

https://www.isof.se/sprak/nyord/aktuellt-nyord.html 
 
 

https://www.svtplay.se/video/27031309/den-stora-algvandringen/den-stora-algvandringen-hojdpunkter-sasong-2-avsnitt-1?start=auto
https://www.halge.se/
https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2020/2020-07-03-tegnelleffekten.html
https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2020/2020-05-12-tvametersregeln.html
https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2020/2020-02-13-infodemi.html
https://www.isof.se/sprak/nyord/aktuellt-nyord.html
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Språktidningen utser Sveriges bästa kommunslogan 
I samråd med experter har Språktidningen valt ut 20 kandidater till årets bästa 

kommunslogan. Bland dessa kandidater finns Botkyrkas ”Långt ifrån lagom”. 

 

Med en slagkraftig slogan försöker svenska kommuner sticka ut. Den ska locka 

turister, företag och nya invånare. Nu utser Språktidningen med läsarnas hjälp 

Sveriges bästa kommunslogan. 

 

– Flera av kandidaterna innehåller ordlekar, som klassikern I love Hjo och 

Fagerstas Här får du livstid. Många är också rytmiska och innehåller rim och 

allitterationer, som Full fräs i Sotenäs, Sagolika Sunne och Botkyrkas Långt 

ifrån lagom, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen. 

 

Du kanske vill bättra på Botkyrkas resultat genom att rösta på ”Långt ifrån 

lagom”. Omröstningen pågår till 15 september 2020. 

 

Här hittar du omröstningen 

Källa: spraktidningen.se 

 

Allsång på Skansen 
Rickard Söderberg – Stad i ljus 

 

Berwaldhallen play  
Lyssnarnas önskekonsert 28 augusti, Nils Landgren och Lisa Nilsson 29 augusti 

och Fula Ankungen 30 augusti. Ta del av utbudet på Berwaldhallen play som du 

kan se när du vill.  Källa: Berwaldhallen. 

 
 
 
Bästa hösthälsningar 

Styrelsen PRO Tullinge  

 
Kontakt  
Ordförande: Lennart Karlsson 

Telefon: 070 840 65 00  Mejl: eriklennart@telia.com 

Alternativt mejl: tullinge@pro.se  

 

Du kan också kontakta din cirkelledare, se kontaktuppgifter nedan. 

Har du frågor om ditt medlemskap kan du skicka mejl till: tullinge@pro.se 

 

Vill du berätta om något eller ge några tips som vi kan lägga på hemsidan skriv 

till: seniornet22@gmail.com   

 

https://spraktidningen.se/blogg/pressmeddelande-spraktidningen-utser-sveriges-basta-kommunslogan
https://spraktidningen.se/blogg/pressmeddelande-spraktidningen-utser-sveriges-basta-kommunslogan
https://spraktidningen.se/
https://www.svtplay.se/klipp/27666677/rickard-soderberg--stad-i-ljus?start=auto
https://www.berwaldhallen.se/play/
https://www.berwaldhallen.se/play/
mailto:eriklennart@telia.com
mailto:tullinge@pro.se
mailto:tullinge@pro.se
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 septemberbilder 

    
Kreativ måndag på Elgentorp.  
 
 

      
Hälsans stig vid Tullinge strand                     Stendalspromenaden via Flottsbro.                     Mälarpromenaden. Bävrar avverkar.  
 

                                                                             
 Gott om lingon.                                                                           Ljuvliga hjortron. 

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
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Aster september månadsblomma.                         Spontanträff en torsdag på Elgentorp med avstånd. 
   

             
 Goda äpplen!                                             Tädgårdstorp.                                                                                Hittaut checkpoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

Ordförande: Lennart Karlsson, telefon: 070 840 65 00  

Adress: Palettvägen 15, Tullinge  

Tullinge 


