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Vi vill önska dig en riktigt god midsommar! 
 
Det blir en annorlunda midsommar men det finns så mycket 
gott; färskpotatis, sill med tillbehör och jordgubbar förstås. Det 
ser också ut att bli sol och värme i helgen.  
 
Trädgårdsaktiviteter på Elgentorp  
Trädgårdsgruppen planterar växter i rabatter och krukor, städar, krattar och tar 

bort ogräs och torkade kvistar i trädgården på Elgentorp. Det finns alltid något 

att göra. Verktyg finns i ett av förråden.  

 

Vi tar med eget fika och naturligtvis håller alla avstånd. En härlig och aktiv  

samvaro.  

 

Utomhusmöten en möjlighet 
Att träffas i mindre grupper utomhus och på avstånd på Elgentorp är en trivsam 

möjlighet. Ta med ditt eget fika och njut en stund. 

 

Våra fysiska möten inomhus vilar dock under tiden som pandemin pågår. Vi 

bryr oss om varandra och gör allt vi kan för att undvika smittspridning.  

 

PRO har en ny hemsida 
Arbetet med att bygga upp vår lokala hemsida PRO Tullinge pågår men det 

kommer ta lite tid innan sidorna ser ut som de ska. Du kan redan nu ta del av 

innehållet men som sagt mycket kommer ändras till det bättre. 

 

Vi har nyligen fått information från distriktets IT-grupp och vi ser fram emot en 

digital uppdateringskurs eller workshop för att kunna hantera det nya verktyget 

på bästa sätt och hitta alla möjligheter.   

 

 



 

 

 

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 webben som nu finns under old.pro.se kommer också finnas kvar 

tillsvidare.  

 

Du är så 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 
Hittaut är en form av fysisk aktivitet där du med hjälp av en karta letar check-

points i din omgivning. Information om hur Hittaut Tullinge fungerar finns på 

webbplatsen.  

 

Hittaut har lockat tusentals deltagare att leta checkpoints. Ta med kartan på 

promenaden eller cykelturen så aktiverar du både kropp och knopp och kanske 

upptäcker några nya platser. Vid varje checkpoint finns en bokstavskod som du 

kan registrera på ditt konto (som du skapat), med chans att vinna fina priser.  

 

Alla kan delta utifrån sina förutsättningar, dygnet runt under säsongen. Hittaut är 

gratis och arrangeras på 57 orter runt om i Sverige och aktiverar runt 80 000 

deltagare.  

 

Kartor kan du hämta på: Lida värdshus, ICA Nära Riksten, Tullinge blommor, 

Tullinge hälsokälla och Salong Annie.  

Hittaut Tullinge drivs ideellt av orienteringsklubben SK Tullinge.  

 

Digitalfika med Google vid tre tillfällen 
Under våren har PRO inlett ett projekt med Google, internetföretaget som 

kanske är allra mest känt för sin sökfunktion och uttrycket att ”googla” på nätet. 

Ta del av filmerna på YouTube https://pro.se/digitalfika 

 

Svenska toner i det blå  
Passa på att lyssna på Svenska toner i det blå. En filharmonisk sommarhälsning 

presenterad av konserthuschef Stefan Forsberg. Du kan ta del av konserten som 

sändes på nationaldagen via play på Konserthusets webbplats.  

https://www.konserthuset.se/nationaldagskonsert 

 

Sommar i P1 
Sommar i Sveriges Radio, P1 sänds varje dag klockan 13.00 - 14.30 från 

midsommardagen 20 juni fram till 16 augusti. Först ut bland sommarvärdarna är 

Greta Thunberg.  

Länk till Sveriges Radio P1 sommarvärdarna 2020 presenteras.   

 

Kärlek in the stream Jacke Sjödin och Helen Sjöholm sjunger en smäktande 

ballad om att träffas på distans.   

 

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/sa-funkar-hittaut/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/tullinge/
https://pro.se/digitalfika
https://www.konserthuset.se/nationaldagskonsert
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=7490860
https://www.youtube.com/watch?v=fv438jOUlmU


 

 

 

Kontakt under sommaren:  

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

 

Du kan också kontakta din cirkelledare.  

 

Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta Karin Burman  

mejl: pro.karin.b@bredband.se  

 

Bästa sommarhälsningar   

Styrelsen PRO Tullinge  
-------------------------------------------- 

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 

 

   

  

Trädgårdsgruppen på Elgentorp i juni.                                              

   

 Tullinge  
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