
BOTKYRKA-SALEM



”Att våga är att förlora 

fotfästet en stund.

Att inte våga är att förlora

sig själv.”

- Kierkegaard



Besöksadress: 
ABF Botkyrka-Salem, 
Hallundavägen 26, 
145 69 Norsborg
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Vad gör du när du hittat en kurs 
som du gillar?

Anmäl dig direkt via vår hemsida:

www.botkyrka.abf.se

Har du några frågor, kontakta oss via: 

E-post: info.botkyrka@abf.se

Telefon: 08-530 363 00



YOGA
Vill du bygga upp din styrka och smidighet samtidigt som du arbetar med att få ett 
mentalt lugn? Då är Yoga någonting för dig! Vi anpassar kursen efter alla deltagarnas 
kroppar och förmågor tillsammans med en licensierad yoga instruktör. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda. 

Pris: 1000 kronor 
Antal tillfällen: 7 
Veckodagar: Fredag
Startdatum: 15 mars 2019

ZUMBA
Zumba är en perfekt träningsform 
för dig som vill ha roligt samtidigt 
som du vill träna hela kroppen. Det 
är en skonsam träning som passar 
alla åldrar och alla kroppstyper. 
Vår ledare är en licenserad Zumba-
instruktör. 
Obs. Preliminärt startdatum, cir-
keln startar vid tillräckligt många 
anmälda.

Pris: 1100 kronor 
Antal tillfällen: 10 
Tid: Fredag 17:00-18:00 
Startdatum: 15 mars 2019 
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 
Hallundavägen 26.

SIMKUNSKAPER 
FÖR KVINNOR
Den här typen är för dig som inte är simkunnig. Vi går igenom teoretiska delar 
kring simningen och kommer även att arbeta i vatten för praktiska övningar. 
Obs. Tid och datum bestäms vid tillräckligt intresse.

Pris: 1000 kronor 
Antal tillfällen: 5 
Veckodagar: Torsdag
Startdatum: 7 februari
Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26, 145 69 Norsborg

2



SALSA/
BACHATA

Lär dig grunderna i den sensuella 
pardansen Bachata till tonerna av 

den hetaste musiken från 
Dominikanska Republiken. 

Obs. Preliminärt startdatum, cir-
keln startar vid tillräckligt många 

anmälda. 

Pris: 1500 kronor 
Antal tillfällen: 7 

Tid: Onsdag 17:00-18:00
Startdatum: 6 mars 2019

Plats: Hallunda Folkets Hus
Borgvägen 1, 145 69 Norsborg

EGYPTISK MAGDANS 
FÖR NYBÖRJARE

Kom och lär dig grunderna i egyptisk magdans där inga förkunskaper krävs. 
Samtidigt som dansen i sig är rolig att lära sig så är det även en perfekt tränings-

form för hela kroppen och passar alla åldrar och kroppstyper. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.

Pris: 1100 kronor
Antal tillfällen: 10 

Tid: 17:00-18:00 
Startdatum: Måndag 13 mars 2019 

Plats: ABF Botkyrka-Salem, 
Hallundavägen 26, 

145 69 Norsborg

DANSMOTION
Vill du komma igång med motion/träning? Då är denna cirkel något för dig. 
Med zumbainspirerad motion kan du på ett roligt sätt se till att  motionera. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda. 

Pris: 1100 kronor 
Antal tillfällen: 10

Tid: Måndagar 13.00-14-00
Startdatum: 11 mars 2019 
Plats: ABF Botkyrka-Salem

Hallundavägen 26 145 69 Norsborg
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ENGELSKA
Detta är en kurs för nybörjare. Lär dig grunderna i det engelska språket. Kursen utbil-
dar främst i muntlig kommunikation, men vi kommer även ha skriftliga övningar. Vi 
lär oss ”vardagssvenska”, där man lär sig hälsningsfraser, att berätta om sig själv, samt 
att ställa frågor och få svar.
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.  

Pris: 700 kronor  Antal tillfällen: 8  Tid: Torsdag 18.00-19.30
Startdatum: 14 mars 2019  Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26 

SPANSKA
Detta är en kurs för nybör-
jare. Lär dig grunderna i det 
spanska språket. 
Kursen utbildar främst i 
muntlig kommunikation. Vi 
lär oss ”vardagsspanska”, där 
man lär sig hälsningsfraser, 
att berätta om sig själv samt 
att ställa frågor och få svar. 
Obs. Preliminärt startdatum, 
cirkeln startar vid tillräckligt 
många anmälda. 

Pris: 1000 kronor 
Antal tillfällen: 10 
Tid: Torsdag 17:00-18:30 
Startdatum: 14 mars 2019 
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 
Hallundavägen 26.

FRANSKA
Detta är en kurs för nybörjare. Lär dig grunderna i det franska språket. Kursen ut-
bildar främst i muntlig kommunikation, men vi kommer även ha skriftliga övningar. 
Vi lär oss ”vardagsfranska”, där man lär sig hälsningsfraser, att berätta om sig själv 
samt att ställa frågor och få svar. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.  

Pris: 500 kronor 
Antal tillfällen: 10 
Tid: Torsdag 18.00-19.30
Startdatum: 14 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26

4



SVENSKA
GRUND

Denna kurs riktar sig till dig 
som just kommit till Sverige 

och vill lära dig mer vardags-
svenska. Vi går igenom häls-

ningsfraser, att berätta om sig 
själv och att ställa frågor och få 
svar. Obs. Preliminärt startda-

tum, cirkeln startar vid tillräck-
ligt många anmälda.  

Pris: 500 kronor 
Antal tillfällen: 10 

Tid: Tisdagar 18:00-19:30
Startdatum: 19 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 

Hallundaväen 26

ARABISKA
Detta är en kurs för nybörjare.  Lär dig grunderna i det arabiska språket. Kursen 
utbildar främst i muntlig kommunikation. Vi lär oss ”vardagsarabiska”, där man 

lär sig hälsningsfraser, att berätta om sig själv samt ställa frågor och få svar. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda. 

Pris: 850 kronor
Antal tillfällen: 8 

Tid: Måndag 17:30-19:00 
Startdatum: 11 mars 2019 
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 

Hallundavägen 26.

SVENSKA
Cirkeln riktar sig främst till dig som inte fullt ut behärskar det svenska språket. 

Kanske har du tidigare deltagit i vår kurs ”Svenska Grund”, eller vill, tillsammans 
med andra, öva på språket vid sidan om SFI. 

Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda. 

Pris: 500 kronor 
Antal tillfällen: 10

Tid: Tisdagar 11:00-12:30
Startdatum: 19 mars 2019

Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26
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SY & STICKA
I denna kurs får du lära dig grunderna i 
att sy och lappa ihop gamla kläder. 
I kursen så kommer vi även gå igenom 
stickning och virkning. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln 
startar vid tillräckligt många anmälda.

Pris: 600 kronor 
Antal tillfällen: 10  
Tid: Tisdag  17.00-18.30
Startdatum:  12 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem
Hallundavägen 26

DESIGNTRYCK
Lär dig grunderna i designtryck. Med färdighe-
ter inom designtryck kan du skapa egna tryck 

sätter gränserna för vad du kan använda dina 
kunskaper till framöver. Obs. Preliminärt start-
datum, cirkeln startar vid tillräckligt många 
anmälda.

Pris: 700 kronor 
Antal tillfällen: 1 
Tid: Torsdag 17:00-20:00 
Startdatum: 28 mars 2019  
Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26

HALALKROKI
Kroki kommer från franskans ”Croquis” som betyder ”snabb teckning”. Det innebär att 

-
ler vara avklädda, men eftersom vi har halalkroki innebär det att vår modell är påklädd 
medan deltagarna ritar av hen. Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt 
många anmälda. 

Pris: 100 kronor  Tid: Onsdag 18:00-19:30  Startdatum: 20 mars 2019  
Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26  Antal tillfällen: 1

TECKNING
NYHET VT-2019!
Utveckla dina färdigheter inom teck-
nande tillsammans med en konstutbil-
dad ledare i ämnet. Det spelar ingen 
roll om du är nybörjare eller veteran, 

sig. Obs. Tid och plats är preliminärt 
och kommer att anpassas när tillräck-
ligt med deltagare anmäler sig. 

lämna en kommentar i samband 
med anmälningen.

Pris: 650 kronor 
Antal tillfällen: 5
Tid: Måndagar 16:00-17:30
Startdatum: 11 mars 2019 
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 
Hallundavägen 26

6



DATA FRÅN GRUNDEN
Lär känna datorns delar och viktigaste funktioner. Vi går igenom Windows grunder, de 

-
ningar på nätet och använda dig av Bank ID. Ta gärna med egen dator. 
Obs.Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.

Pris: 950 kronor 
Antal tillfällen: 5

Tid: Torsdagar 18.30-20.00
Startdatum: 14 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 

Hallundavägen 26

KÖRKORTSTEORI
Har du drömt om körkort med aldrig kommit igång? Under tio tillfällen går vi 
igenom alla olika delar som behövs för att lyckas med körkortsteorin. Som del-

tagare får du låna en bok om körkortsteori under kursens gång. Preliminärt 
startdatum, Cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.

Pris: Gratis 
Antal tillfällen: 10

Tid: Måndagar 17.20-18:50 
Startdatum: 11 mars 2019

Plats: Hallunda bibliotek. Borgvägen 1, 145 69 Norsborg

CV SKOLA
Lär dig mer om hur du kan skriva 

ett CV som sticker ut från mäng-
den. Under cirkelns gång så kom-
mer du att få arbeta med ditt CV 

och få hjälp av en kunnig cirkelle-
dare samt pröva idéer tillsammans 

med andra cirkeldeltagarna. 
Obs. Preliminärt startdatum, cir-

keln startar vid tillräckligt många 
anmälda.

Pris: 400 kronor 
Antal tillfällen: 10 á 2 studietimmar

Startdatum: 15 mars
Tid: Fredag 12.30-14.00
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SPECIALEFFEKTER
Lär dig hur man genom olika material kan skapa fram olika effekter - såsom skärsår, 

-
ning, precis som i Hollywood. Eller varför inte bara för att imponera på vännerna  
under Halloween! 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmäld

Pris: 1200 kronor 
Antal tillfällen: 1
Tid: Söndag 11.00-17.00
Startdatum: 31 mars 2019
Plats: Hallunda Folkets Hus, 
Borgvägen 1, 145 69 Norsborg

MAKEUP
Med hjälp och stöttning av en diplomerad makeup-ar-
tist lär du dig hur du lägger makeup både till vardags 
och till fest. I priset ingår material i form av ett start 
kit till ett värde av 300 kr. Obs. Preliminärt startda-
tum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.

Pris: 800 kronor 
Antal tillfällen: 1 
Tid: Söndag 12.00-17:00 
Startdatum: 30 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26

FISKE
Lär dig allt du behöver veta för 

I kursen ingår bland annat: sä-
-

olika knutar och mycket mer! 
-

het för de deltagarna som vill, att 

ingår inte i priset). Det kommer 
även att starta fortsättningskur-
ser med mer fördjupning. 
Obs. Preliminärt startdatum, 
cirkeln startar vid tillräckligt 
många anmälda.

Pris
ca 250 kronor 
Antal tillfällen: 4 varav 3 teo-
retiska sammanträden, på den 
fjärde planeras en gemensam 

Tid: Måndag, onsdag, 
torsdag vid 18.00-20.15
Startdatum: 18 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem,
Hallundavägen 26. 
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BILVÅRD
Lär dig allt om bilvård, dels 

för att själv kunna ta hand om 
din bil på bästa sätt, eller som 
en introduktion till ett eventu-
ellt framtida yrkesliv. I kursen 
ingår moment såsom vaxning 

och polering. 
En fördel med kursen är att 

din egen bil kommer vara 
skinande ren, då den kommer 

vårdas under kursen. 
Obs. Preliminärt startdatum,
cirkeln startar vid tillräckligt 

många anmälda.

Pris: 2500 kronor 
Antal tillfällen: 3

Tid: Söndagar 14.00-16.15
Startdatum: 17 mars 2019

Plats: Loviseberg, Tumba

BILLACKERING
Detta är en kurs för dig som vill lära dig billackering. Du kommer att lära dig 

grunderna i hur man lackerar om en bil. Kan vara inspiration och förkunskap i 
framtida yrkesliv eller enbart som hobby. Kursen kommer att innehålla både teori 

och praktiska övningar och kommer att hållas på ett auktoriserad verkstad. 
Obs, materialkostnad tillkommer. Obs. Preliminärt startdatum,

cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.

Pris: 4000 kronor
Antal tillfällen: 4 

Startdatum:  11 mars
Plats: Kumla gårdsväg, Tumba

KAKELSÄTTNING
Planerar du att renovera hemma och vill göra det själv? 

Vi erbjuder nu en kurs i kakelsättning där du lär dig hur 
du själv kan kakla om hemmet! 

Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt 
många anmälda.

Pris: 1000 kronor 
Antal tillfällen: 4

Tid: Söndagar 13:00-14:30
Startdatum: 24 februari 2019

Plats: ABF Botkyrka-Salem, Hallundavägen 26
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LEDARSKAP
HELGKURS
Att vara ledare innebär många utmaningar. Då räcker det inte alltid att vara 
erfaren och kunna sitt område. För ett bra ledarskap behövs också rätt förutsätt-
ningar för att kunna göra ett bra jobb. Behöver du hjälp på traven? 
Då har du hittat rätt! Vill du veta mer om innehållet? Är ni välkomna att kon-

Obs. Preliminärt startdatum, 
cirkeln startar vid tillräckligt 
många anmälda till kursen.

Pris: 2000 kronor 
Antal tillfällen: 5
Tid: 09.00-16.00
Startdatum: 16-17 mars 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 

STRESS
HANTERING
Är du stressad? Har svårt att sova? Lider du av ständigt ältande?
Välkommen till en cirkel om stress! Lär dig hantera din stress och skapa ett bättre 
tillstånd i vardagens utmaning. Vill du veta mer om innehållet? Då är du välkommen 
att kontakta oss på ABF Botkyrka-Salem. 
Obs. Preliminärt startdatum, cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda till kursen.

Pris: Gratis 
Antal tillfällen: 10
Tid: Måndagar 17.20-18:50 
Startdatum: 11 mars 2019
Plats: Hallunda bibliotek. Borgvägen 1, 14569 Norsborg
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ARRANGÖRSSKAP
HELGKURS

Vill du lära dig mer om arrangörskap? Hur man går från idé till verklighet? Hur 
du målsätter och projektfördelar sociala evenemang? Hur fördelar man budget? 
Är det något av ovanstående som intresserar dig? Tveka då inte att kontakta oss

Obs. Detta är ett preliminärt startdatum, 
cirkeln startar vid tillräckligt 
många anmälda till kursen.

Pris: 1500 kronor 
Antal tillfällen: 2
Tid: 10.00-13.00

Startdatum: 20-21 april 2019
Plats: ABF Botkyrka-Salem, 

Hallundavägen 26, 
14569 Norsborg

Har du hittat en kurs du gillar?

Anmäl dig direkt via vår hemsida:
www.botkyrka.abf.se

Har du några frågor, kontakta då oss via: 
E-post: info.botkyrka@abf.se

Telefon: 08-530 363 00
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