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  CENTRALA HUDDINGE 

Program våren 2023     Version 25 februari 

 

Äntligen klar ”nya” Sjödalsparken 

Här blir det bl.a. möjligt att i en Fruktlund plocka äpplen 
Åkerö, Aroma, Gravensteiner och Katja.  
Päron Göteborgs diamant och Plommon Reine Claude 

 

 

Läs mer om parken https://www.huddinge.se/sjodalsparken 

  

https://www.huddinge.se/sjodalsparken
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PRO Centrala Huddinge 

 
 

Jag heter Birgitta Winblad och blev en glad 25+ 
pensionär 2011. Bestämde mig tidigt att arbeta 
som volontär vid Väntjänsten för att hjälpa 
människor till en bra tillvaro. Eftersom jag tidigare 
arbetat på en personalavdelning och varit 
ordförande i facket blir det naturligt att hjälpa 
andra. 
Blev medlem i PRO-Centrala Huddinge och invald 
i styrelsen 2012, blev vice ordförande och är det 
fortfarande, jobbar också med studier och är 
cirkelledare i olika cirklar. Detta är mycket givande 

och lärorikt. Som sagt man blir aldrig för gammal för att lära nytt. 
Nu har du fått i din hand vårt program för våren 2023. Vi hoppas att du 
hittar något som intresserar och passar dig och anmäler dig. Vi lever på 
hoppet att covid och influensan har ebbat ut när vi startar igen efter 
helgerna.  
Vi håller oss uppdaterade om hur hälsoläget ligger till. Det är viktigt att 
vi träffas på de olika aktiviteterna när vi känner oss friska. Vid minsta 
känning av sjukdom stanna hemma. Det är bra om du även är 
vaccinerad, om inte gör det snarast. Hos oss gäller att vi ska vara 
vaccinerade med minst 4 sprutor. 
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till våra aktiviteter! 
Att träffas är att bryta ensamhet och få nya vänner! 
 
 
 

Innehåll 
3 MÅNADSMÖTEN. 
3-4 MOTIONS- OCH SÄLLSKAPSAKTIVITETER, Boule,  
 Promenader och fikaträffar, Bowling, Bridge, 
4-5 STUDIER, Cirklar, Fåglar/Natur, Stockholm, Handarbete, 

Släktforskning 
5 Finskt Café, PRO Folkhögskola  
6 ÖVRIGT, PRO-Akademin, Pensionärsråden, Väntjänsten 
 MEDLEMSINFORMATION OCH SUPPORT 
7-8 Föreningens hemsida,  

RESOR UTFLYKTER ARRANGEMANG 
PUB-afton, En del av Huddinge, Persisk afton 

9 Resa,  Det goda Sörmland 
10 Resa, Enköpings parker och Westerlundska Gården 
11 Resa, Vårt grannland Norge 6 dagar 

12 KONTAKTINFORMATION. 
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MÅNADSMÖTEN 

De hålls i ABF Studiehem Blå salen kl 13-15. Kommunalvägen 26, mitt 
emot kyrkan. Dit tar man sig enklast med buss. Osäker tillgång till nära 
P-platser (smart mobil kan krävs). I P-husen vid Huddinge centrum, 
cirka 400 meter bort gäller P-Skiva i 3 timmar. Klockarvägen P-skiva. 
 
Deltagare betalar 40 kr för kaffe/te med dopp samt underhållning av 
något slag. Betalning: Betal- eller kreditkort men även kontant.  
Lotter på varukorg kan köpas av den som så önskar. 
Styrelsen informerar vid mötena. 

30/1 Carlinges orkester 
 
27/2 Information om Restaurang Sjödalen och Förebyggandeenhet 
Även Händiga fixaren. 
 
27/3 Årsmöte, Sångkryss med Johan Wennerstrand 
 
24/4 Audiolog eller Ögon/Optiker 
 
 

MOTIONS- OCH SÄLLSKAPSAKTIVITETER 
 

Boule  

Hej boulevänner! Satsa på en kul sport som passar alla åldrar. Vi i PRO 

Centrala Huddinge spelar sommar som vinter. På vintern från mitten av 

september till sista veckan i april i Björnkullahallen i Visättra. Tisdagar 

och torsdagar kl. 9.30 till 12. Buss 712 går från Huddinge till Björnkulla. 

Inomhus kostar det 20 kr per gång. Ta med fika till pausen. Sommartid 

spelar vi i Sjödalsparken tisdagar och torsdagar kl. 9.30 -12 och då är 

det gratis. Vi tar med eget fika. 

Hjärtligt välkomna i gänget. Ansvarig: Eva Clasberg 070 546 95 73 

Kontaktperson: Thor Geiryd 070 896 54 29 

Promenader och fikaträffar  
Onsdagar 25 januari till 17 maj  
Vi träffas vid PRO-lokalen Sjödalsbacken 7 kl. 10. Vi börjar med fika. 
kaffe/te/bulle serveras till en kostnad av 20 kronor. 
Därefter tar vi en promenad för de som vill.  
Promenaderna anpassas till deltagarnas förmåga och rådande väder. 
Vi rör oss i närområdet promenerar högst ett par km. Den som inte 
kan/vill promenera kan fortsätta umgås i lokalen. 
Föranmälan krävs inte men gör det gärna ändå till ledaren Lasse  
Johansson på telefon 076 108 47 19. Han kan också svara på frågor.  
 

Fler medhjälpare till den här friskvårdsaktiviteten välkomnas! 
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PRO Fullersta promenader.  
Vi är inbjudna att delta i PRO Fullersta promenader som är lite längre.  

Samling onsdagar kl. 10.00 vid Arbetsförmedlingen Fullerstatorget 18-
20, Huddinge station. Ta alltid med SL-kort, sittunderlag och lättare 
matsäck. Ledare: Helene Ström 073 933 02 09. 

Vårens promenader 2023 med PRO Fullersta 
15 mars   Skogås 4 km. 
22 mars   Rosendalsparken 4,7 km. 
29 mars   Brandgatan 5,5 km. 
  5 april   Tullinge 4 km backigt 
12 april   Kvarnbergsplan 5 km. 
19 april  Storvreten/Tumba 5 km NY 
26 april   Sundby 4 km. 
  3 maj    Klara sjö 3,8 km. NY 
10 maj    Skeppsmyreparken 4,2 km 
17 maj   Djurgårdsbrunnsviken 4,9 km. NY  

24 maj   Solna strand 4,2 km. NY 

Bowling 

Bowling startar igen den 12 januari. Vi spelar torsdagar kl. 13-14 i 
Högdalshallen. Intresserade kontaktar Yvonne Lissdal 070 754 64 16 
Läs mer om sporten Bowling på hemsidan. Nya deltagare välkomnas. 
 
Bridge 

Varje torsdag klockan 11 med start 12 januari samlas vi i PRO:s lokal 
Sjödalsbacken 7 och spelar bridge.  
Fler spelare är välkomna, dock ej helt nybörjare. 

Ledare: Tuula Juntunen och Lilian Marjasin.  
Ring gärna Lilian telefon 070 670 24 13 för information.  
 
 
STUDIER 

Cirklar i samarbete med ABF 

 
Cirklarna hålls om inte annat anges i PRO-lokalen Sjödalsbacken 7 

 
Studier våren 2023 
Vi blir aldrig för gamla för att lära nytt!! 
 
Har du förslag på vad du skulle vilja ha för ämne i en studiecirkel hör av 
dig till Birgitta mobil 076 009 99 02 eller mail winbiggan@outlook.com 
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Fåglar- och Tisdagar med start 21 mars. Samling vid PRO 

Natur  Sjödalsbacken 7 kl. 9. 
 Därefter: 28/3, 5/4 (Onsdag), 11/4 

 18/4, 25/4, 3/5 (Onsdag), 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6  
  

Utflykter till olika naturområden för att studera fåglar, 
växter och annat intressant. 
Transport till utflyktsmålet samordnas vid varje utflykt. 
Fika tas med av var och en.  
Ledare: Gunnar Viktorsson 073 983 47 86 

 
 

Stockholm Onsdagar kl. 13 med start 25 januari.  
Vi läser, ser på bilder och gör besök i vår huvudstad. 
Ledare: Lena Eriksson  070 535 88 45 

 
Handarbete Nu är det dags att plocka fram handarbetet igen och 

vi startar 25 januari kl. 13.00 och träffas därefter 
varannan onsdag (jämna veckor) i Väntjänstens 
lokal, Sjödalsbacken 7C.  
Anmälan till Barbro Ahlbom 070 256 91 12.  

 
Släktforskning Start måndag 20 februari kl. 13 och pågår13 veckor.  

Vi forskar efter våra anfäder i Arkiv digital. Där kan vi 
hitta många intressanta uppgifter om våra släktingar. 
Det kostar 395 kr. Plats: PRO-lokalen Sjödalsbacken 
7. Anmälan till Birgitta Winblad 076 209 99 02. 

 
Finskt Café med start fredag 10 februari 11 – 13 i Väntjänstens lokal 
Sjödalsbacken 7C. Vi fikar, umgås och pratar utifrån olika teman. 
Kontaktperson: Birgitta Winblad 076 209 99 02  
 
PRO:s folkhögskola i Gysinge.  
Kursutbudet hämtas från länken profolkhogskola.se men annonseras 
också i vår tidskrift ”PRO pensionären”. Många kurser är inställda under 
våren 2023. 
 
ABF PRO folkhögskolas kurser i Huddinge AB 

Kursutbudet kan hämtas med länken profolkhogskola.se/stockholm 

Flera kurser går över 1–2 terminer – t. ex: Stockholm, Världen, EU. 
Du kan anmäla dig på: profolkhogskola.se eller kontakta skolan för 
anmälningsblankett. Telefon: 0291 212 23, helgfri vardag 10–12  13–15 
eller skicka e-post tilinfo@pros.fhsk.se 
 

  

https://profolkhogskola.se/
https://profolkhogskola.se/
https://profolkhogskola.se/
mailto:info@pros.fhsk.se
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ABF PRO-akademin  
PRO Huddinge Samorganisation har samarbete med ABF Huddinge  

Formellt kallas detta samarbete ABF 
PRO Akademin. Varje termin tas ett pro-
gram fram. Programmet består av under-
hållning och/eller föredrag. De flesta ar-
rangemang kostar en liten slant, som är 
lite större om man inte är medlem i PRO. 
Kostnaden anges per evenemang. 
Planering pågår ännu vid tryckning av 
detta program. 

 
ÖVRIGT  
 
Pensionärsråden 

Pensionärsråd finns i kommunen samt i Regionen (tidigare Lands-
tinget). PRO har representanter i dessa råd som några gånger om året 
får information i aktuella frågor. 
Om du har synpunkter på frågor som rör oss äldre här i Huddinge så 
kan du kontakta vår representant Eva-Marie Björkbacka.  
Telefon: Se Kontaktinfo 
E-post: evabjo5@hotmail.com 
 
Väntjänsten  
Om du känner dig ensam och behöver prata med någon kan du ringa till 
Väntjänsten. Vi hjälper till med ledsagning och promenader. Du kan 
även komma på besök, Sjödalsbacken 7C (Baksidan av hus nr 7). Ring 
före besök 070 198 52 95 måndagar och torsdagar 10 – 12. 
Vi startar 23 januari. 
 
MEDLEMSINFORMATION OCH SUPPORT 
Mina Sidor – Din egen sida i PRO medlemssystem 
 
Du har en egen sida hos PRO – adressen är  minasidor.pro.se  
Vid första inloggning behövs BankID, men du kan på Din sida skapa ett 
lösen som gör det enklare vid kommande besök.  

På Din sida finns uppgifter du lämnat vid inträdet. Kontrollera att de är 
aktuella – rätta vid behov. E-postadress och/eller mobilnr är viktiga för 
att vi ska kunna nå dig med information i en tid då utskick med post 
blivit dyrt. Obs! En e-postadress kan INTE delas av två personer. 

 

  

mailto:evabjo5@hotmail.com
https://minasidor.pro.se/
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Föreningens hemsida har adressen: pro.se/centralahuddinge  
För PRO Riks  räcker det med pro.se – inga inloggningar behövs. 
Ta som rutin med regelbundna besök för att informera dig om vad som 
är aktuellt och information som inte meddelas på annat sätt. 

 
Säsongsprogram utkommer två gånger per år. Alla med e-postadress 
får det digitalt*men också via ”brevduvor” för dem som bor i och nära 
Huddinge C – anmäl portkod till medlemsansvarig. ETT ex per familj 
med fler PRO-medlemmar utdelas! Extra ex finns att hämta på exp. 
* Detta program postas till de som inte får det med brevduva 
PRO-medlemmar har kostnadsfri hjälp vid datorproblem (mobiltelefon i 
vissa fall). Hjälp finns här: E-post support@pro.se eller telefon 0771 171 
171 på vardagar 8 – 18.  
Viss hjälp finns också på vår hemsida och det går alltid att kontakta 
hemside/IT-- ansvarig eller medlemsansvarig om det gäller minasidor. 

 
RESOR, UTFLYKTER, ARRANGEMANG 

Anmälnings- och resevillkor 

För alla föreningens aktiviteter där anmälan krävs måste du uppge 
namn och telefonnummer och/eller e-post för varje deltagare (om flera). 
Gäller det en resa måste varje resenär (av försäkringsskäl) dessutom 
uppge personnummer (ååmmdd-xxxx). Vidare behöver vi veta om du 
använder något hjälpmedel (t.ex. rollator).  
Ingår mat i arrangemanget måste också eventuell matallergi uppges. 

Anmälan är bindande när sista anmälningsdatum har passerat.  
Det innebär betalningsskyldighet och redan erlagd avgift återbetalas 
inte. Betala till Pro Centrala Huddinge plusgiro 275611-2.  
 
Föreningens fullständiga reseregler finns på vår hemsida under fliken: 
”Aktiviteter egna och andras > Kulturverksamheter” 
 

Anmälan/bokning /frågor ställs i första hand till den som anges i texten 
eller annars till: 
Christina Jansén 073 586 55 74  e-post  thorvaldsdotter@gmail.com 
 
Resekommittén: Yvonne Lissdal, Annika Sundberg och Christina 
Jansèn har ordnat med följande begivenheter 
  

http://www.pro.se/centralahuddinge
mailto:support@pro.se
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Pubafton 19 januari 

Välkommen till pubafton i FUB-lokalen på 
Fullersta torg 4 torsdag den 19 januari kl. 
17:00 – 21:00. Denna gång får vi 
musikunderhållning av en gitarrspelare. Tag 
med blyertspenna och sudd. Du får något 
lätt att äta med två glas vin eller 50 cl 
öl/vatten för 250 kr per person. 
Anmälan till Yvonne Lissdal 070 754 64 16 

senast 16 januari 2023. Max 40 personer. Det kommer också att finnas 
en pub att handla i; dock endast med kort, ej kontanter. 
 

En del av Huddinge 21 februari   
Tisdag den 21 februari kl. 13.00 kommer vi att göra en 
konstrunda  till fots i centrala Huddinge. Den avslutas 
med ett kåseri om ost och choklad av Lottie i hennes 
delikatessaffär. Där får vi också fika som var och en 
betalar för sig. Max 16 personer. Guidningen om de 
olika konstverken är gratis. Anmälan senast den 17 
februari via mejl petterssone532@gmail.com eller sms 
076 473 98 64 (ej telefon). 

 

 
Persisk afton 23 mars 
*Datum oklart kommer anges till alla som anmält intresse så snart vi vet. 
 

Persisk afton ej faställt datum 
Vi åker till Hornsgatan 94 med 
pendeltåg till södra stationen sedan 
buss. 
Där håller Kina föredrag om 
persiska mattor. Efter föredraget 
serveras en lättare persisk buffé 
med vin  
 
 

Anmälan senast 16 mars till Yvonne Lissdal 070 754 64 16. Betalning 
200 kr sker kontant eller Swish 070 562 95 25 

 
 
 
 
På följande tre sidor erbjuds resor arrangerade av PRO 
Samorganisation via ReseKompaniet 

  

mailto:petterssone532@gmail.com
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 ReseKompaniet 
 
DET GODA SÖRMLAND 
Följ med på en rundtur i Sörmland med tema närodlat och smakrikt. 

 

Vi börjar med att besöka Sigridslunds Café och Handelsbod, som finns i den 
historiska byggnaden Sigridslunds skola i Årdala. Här har man bevarat historien 
och blandat med nytt. Här serveras vårt förmiddagsfika och det finns möjlighet 

att handla inredning, hantverk eller köpa med något gott hem från 
handelsboden. 

Vidare till Hälleforsnäs och besök på Jürss mejeri. Här tillverkas de 
hantverksmässiga och smakrika ostarna, belönade med guld- och silvermedaljer 

både i Sverige och övriga Norden. Här fins både ost och annat lokalt mathantverk 
till försäljning. 

Vi tar oss till Malmköping för lunch på Värdshuset och därefter besöker vi 
biodlaren och äppelmustaren Birgitta Augustsen i Stavtorp. Här produceras både 

naturell och smaksatt honung samt must från sörmländska äpplen. 
Vi avslutar dagen med att besöka Grinda Gårdsglass som drivs av Claes och 

Elisabeth Lundblad. I glassboden njuter vi av glass gjorda på naturliga råvaror, 
smaksatt med allt från Malmköpingspunsch och aroniabär till marsipan och lakrits 

 

• TORSDAG 4 MAJ 2023 
 

Kl. 08.00 Avresa från Paradistorget 4, Huddinge 
Kl. 09.45  Kaffe och smörgås Sigridslunds Café 
Kl. 11.30 Besök på Jürss mejeri i Hälleforsnäs 
Kl. 13.00 Lunch på Värdshuset i Malmköping 
Kl. 14.00 Musteriet i Stavtorp 
Kl. 14.45 Grinda Gårdsglass för eftermiddagsfika 
Kl. 15.30 Hemresa för att vara åter i Huddinge ca kl. 17.00 
 

Pris per person: 895:-  
 

I priset ingår:  
bussresa, förmiddagskaffe med smörgås, lunch inkl. måltidsdryck och kaffe samt 
provsmakningar och besök enligt programmet. 
 

 
Postadress                                                                    Telefon                                    Bankgiro                         Org.nr: 

Resekompaniet i Eskilstuna AB                 016-51 01 51                5858-3964             556666-2143 
Alfeltsgatan 8 B                                          info@resekompaniets.se     
633 40  ESKILSTUNA                              www.resekompaniets.se 

OBS! Anmälan görs till Yvonne Lissdal på tel. 070 754 6416 eller ylissdal@gmail.com 
eller till Christina Jansén på tel. 073 586 5574 eller thorvaldsdotter@gmail.com  
Sista anmälningsdag är 3 april.  

http://www.resekompaniets.se/
mailto:ylissdal@gmail.com
mailto:thorvaldsdotter@gmail.com
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 ReseKompaniet 

 
 

ENKÖPINGS PARKER OCH 
WESTERLUNDSKA GÅRDEN 

Enköping kallar sig stolt för parkernas stad. Parkerna är olika stora och har olika 
specialiteter. Fridegårdsparken, Munksundskällan och Gustav Adolfs plan är 

namnen på några av de vackra parkerna. Mest känd är Drömparken, den stora 
perennparken skapad av den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf. 

Genom gröna, frodiga parkmiljöer med olika karaktär lockas människor ut i friska 
luften att promenera runt i parkerna. 

 
I Westerlundska huset bodde och verkade dr Ernst Westerlund fram till sin död 
1924, känd över hela Europa för att han botade människor med nervösa besvär. 

 
ONSDAGEN DEN 7 JUNI 2023 

 
Kl. 09.30 Avresa från Skogås, Mariakyrkan 

Kl. 10.00 Avresa från Huddinge bussterminal 709 hpl Fullerstasidan 
Kl. 10.15 Avresa från Stuvsta, Segerminnesvägen 1 C 
Kl. 10.30 Avresa från Segeltorps centrum 
 

Vid ankomst till Enköping börjar vi med en lunch på Best Western Park Astoria. 
Efter lunchen får vi en guidad tur med Parktåget som kör oss runt i de gröna 
miljöerna. Här har vi med en guide som berättar om både parker och lite om 
stadens historia. Gruppen delas då ena gruppen får guidning med parktåget och 
den andra guidning av Westerlundska gården med byte efter en timme. 
Hemresa efter besöken för att vara åter i Huddinge ca kl. 17.15 – 18.15 

Pris per person: 795:-  

I priset ingår:  
bussresa, lunch inkl. måltidsdryck, kaffe och kaka, besök Enköpings parker med 
guidning per tåg, guidad visning av Westerlundska gården 

 
Postadress                                                                    Telefon                                    Bankgiro                         Org.nr: 

Resekompaniet i Eskilstuna AB                 016-51 01 51                5858-3964             556666-2143 
Alfeltsgatan 8B                                           info@resekompaniets.se   
633 40  ESKILSTUNA                               www.resekompaniets.se 

   

OBS! Anmälan görs till Yvonne Lissdal på tel. 070 754 6416 eller ylissdal@gmail.com 
eller till Christina Jansén på tel. 073 586 5574 eller thorvaldsdotter@gmail.com  
Sista anmälningsdag är 7 maj. 

mailto:ylissdal@gmail.com
mailto:thorvaldsdotter@gmail.com
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 ReseKompaniet 
 

Vårt grannland Norge 6 dagar 

 

 

 

Resebeskrivning i sammandrag. Mer information se vår hemsida 
pro.se/centralahuddinge 

9/5-2023 Hemorten - Lillehammer 
Bussresan går via Karlstad, Arvika, Kongsvinger och upp genom Gudbrandsdalen mot vår 
första övernattning i Lillehammer. Här checkar vi in på vårt hotell Clarion Collection Hotel 
Hammer, middag (serveras som buffé). c:a 64 mil  
10/5-2023  Lillehammer – Molde 
c:a 31 mil 
 
11/5-2023 Molde 
I dag blir det utflykt till den vackra Atlanthavsvägen c:a 14 mil 
 
12/5-2023 Molde – Örnvägen – Trollstigen – Geiranger – Hellsylt - Loen 
Vi tar farväl av Molde och beger oss över fjället via de fantastiska vägavsnitten Örnvägen 
och Trollstigen på vår väg till Geiranger. c:a 20 mil 
 
13/5-2023 Loen – Ottadalen - Hamar 
På morgonen reser vi från Loen och en av resans höjdpunkter är vägen som leder oss upp 
till Ottadalen och utmed Breiddalsvatnet till Lom, känd för sin berömda stavkyrka. Vi 
fortsätter sedan via Otta och Lillehammer till Hamar c:a 36 mil 
 
14/5-2023 Hamar – Arvika – Karlstad - Hemorten, 
Hemresan med många fina Norge minnen. c:a 56 mil 
 

Pris: 11.795:- Tillägg enkelrum: 2.500:- 
Priset inkluderar: bussresa i helturistbuss, 5 nätter del i dubbelrum, 5 frukostar, 6 luncher 
inkl. bordsvatten, 5 middagar inkl. bordsvatten, reseledare, färje och vägavgifter. 
Priset är baserat på en grupp om minst 35 personer och för dagen gällande valutakurser, 
varför vi reserverar oss för ev. prisändringar som ligger utanför vår kontroll så som 
bränsletillägg, valutaförändringar och skatter. 

 
Postadress                                                                    Telefon                          Telefax                          Bankgiro                       Postgiro 

Nya Resekompaniet i Eskilstuna AB      016-51 01 51         016-51 00 58       5858-3964            379220-7 
Köpmangatan 68     633 40  ESKILSTUNA   Org.nr 556666-2143  

OBS! Anmälan görs till Yvonne Lissdal på tel. 070 754 6416 eller ylissdal@gmail.com eller 
till Christina Jansén på tel. 073 586 5574 eller thorvaldsdotter@gmail.com  
Sista anmälningsdag är 9 mars.  
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KONTAKTINFORMATION  Ett urval av funktionärer 
 

Hemsida: pro.se/centralahuddinge,  E-post: centrala.huddinge@pro.se 

Ordförande Christina Jansén 073 586 55 74 
 thorvaldsdotter@gmail.com 

Vice ordförande Birgitta Winblad, 076 209 99 02.  
winbiggan@outlook.com 

Studieorganisatör  Birgitta Winblad 076 209 99 02. 

Kassör Iris Asp 070 414 73 18 

Sekreterare Gunnar Viktorsson 073 983 47 86 

Resor & Kultur  Christina Jansén 073 586 55 74 
Annika Sundberg 076 473 98 64 
Yvonne Lissdal 070- 7546416 

Pensionärsrådet  Eva-Marie Björkbacka 0709 424 261 
Medlemsansvarig Eva-Marie Björkbacka 0709 424 261 

evabjo5@hotmail.com 

Programkommitté  Lena Eriksson 070-535 88 45,  
Barbro Ahlbom 070-256 91 12 

Hemsida & IT Leif Hallberg 070 438 21 23  
lehat17@gmail.com 

Expedition  Sjödalsbacken 7 14161 Huddinge 
Vi har öppet tisdagar mellan 10 och 12  
17 januari till 2 maj. Ring före besök för kontroll att 
det är bemannat. Tel. 08 774 71 15  

Plusgiro  275611–2 (PRO Centrala Huddinge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1: PRO-lokalen & Exp nr 7, Väntjänsten 7C (husets baksida), 2: ABF 
Blå salen, 3: SPF lokal, 4: Kommunen servicecenter, 5: Festlokalen 
Koljan. FUB-lokalen ligger vid Fullerstatorget nära 3. 
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