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Aftonrodnad ger vacker natt och morgonrodnad 
ger skvätt i hatt. 
   Det här är en väderspådom ur Bondepraktikan. Denna 
spådom gäller för hela året och betyder att om himlen är röd 
på kvällen så blir natten klar. Och om himlen är röd på 
morgonen så blir det regn. Visst kan det vara kul att kunna 
slänga sig med sådant som jag ibland kallar värdelöst 
vetande. Eller att kunna berätta att första dagen i januari och 
oktober alltid inträffar på samma veckodag utom vid skottår 
för då börjar januari, april och juli på samma veckodag. Visst 
är det magiskt? Eller kanske bara nördigt? 
När du läser detta nummer av Bulletinen har det mesta av 
januari gått, julen är ett minne blott och förhoppningsvis har 
månaden varit lagom kall och det har kommit lagom med snö. 
I skrivande stund håller sig termometern tyvärr kring nollan. 
Och då brukar det vara lite halt. Det är inget som vi 65-
plussare gillar. Jag gör det i alla fall inte och undrar ibland 
varför det inte kan uppfinnas broddar som kan tas på lätt och 
smidigt och inte är klumpiga. Men visst vore det skönt om 
både januari och februari höll sig till reglerna och var soliga 
och lagom kalla. 
I februari är det dags för årsstämman och då hoppas jag att 
många medlemmar kommer. Vi kommer då att få lyssna till 
polisen här i Farsta som kommer att hålla en presentation på 
temat  ”Försök inte lura mig”. Fokus är bedrägerier mot äldre 
och du kan läsa mer om det i den kallelse till stämman som 
finns i detta nummer.  
Vi inom styrelsen hoppas också att ni då och då tittar på vår 
hemsida.  Den uppdaterar vi kontinuerligt med information 
som vi vill dela med våra medlemmar.  Adressen till 
hemsidan hittar du tillsammans med andra kontaktuppgifter 
längst ut till vänster på denna sida. Och när vi nu är på 
hemsidan vad tycker ni om den? Saknar ni något? Skicka era 
synpunkter till spf.farsta@telia.com 
Vi vill också "puffa" för en  ny möjlighet för våra 
medlemmar. Vi erbjuder medlemmar som har problem med 
mobilen eller PC:n (inte MAC) eller funderar på att köpa en 
ny mobil eller PC(inte MAC) och vill ha någon att rådgöra 
med? Ja i så fall kan du läsa om vårt erbjudande längre fram i 
detta nummer av Bulletinen. 
Slutligen ser jag framemot att i vår ser er alla glada och pigga 
medlemmar på vårens alla aktiviteter. 
Väl Mött! 
Alexandra Posacki 
	



Månadsträffar 
Vi träffas i Hökarängssalen i Söderledskyrkan kl. 13–15, dörrarna öppnas 12.30.  Inträde 
50 kr. (om inget annat anges).  
Förutom underhållning bjuds det på kaffe, macka och kaka 
Lotterier med njutbara vinster samt utlottning på entrébiljetten. 

Kallelse till årsmöte  
tisdagen den 19 februari 2019  
Plats: Hökarängssalen i Söderledskyrkan. 
Årsmötet är enbart till för medlemmar i SPF Seniorerna Farsta.  Fri entré. 
Kl. 13-15, dörrarna öppnas kl. 12.30. Vi bjuder på kaffe, smörgås och kaka. 
Lotteri som vanligt med smakliga vinster. Samt utlottning av blommor på entrébiljetten. 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår expedition samt hemsida från den 12 feb. 
Googla på SPF Farsta, det leder dig direkt till inloggningssidan. 
Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast  
två veckor före mötet. 
Har du förslag på kandidat till styrelsen eller annan förtroendepost? 
Kontakta valberedningen:  
Kerstin Högström tel. 070-913 74 31 eller Rose-Marie Boström tel. 073-721 42 06  
Efter årsmötet har vi ett angeläget tema. 
Polisen i Farsta, Mikael Sundberg och hans medarbetare Claes-Göran Jonsson kommer 
att hålla en presentation på temat  ”Försök inte lura mig”. Fokus är bedrägerier mot äldre 
och det är ett koncept som tagits fram av Nationellt Bedrägericenter och vunnit pris i 
Brottsförebyggande rådet. Tanken är att de som vill ska få möjlighet att helt kostnadsfritt 
få delta i de 2-3 kurser som erbjuds.  
 

Tisdagen den 19 mars. 
Det var här meteoriten slog ner 
Thomas Jacobs berättar och visar film  
om hur en gigantisk naturkatastrof 
har kommit att prägla geografin och har påverkat livsbetingelserna i Siljansområdet.  
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Bli bussvärd på en av Farsta stadsdelsnämnds 
endagars utflykter med buss i sommar. Ring 
Kerstin Högström tel. 070 913 74 31 så 
berättar hon mera om erbjudandet! 
 

Ett fantastiskt erbjudande 



Before Dinner !  Två träffar i vår 

Du kommer och går när du vill och ingen föranmälan behövs. Här kan du njuta av ett glas 
vin, öl, alkoholfritt och något litet ätbart till en kostnad av 50 kronor. Önskar du ytterligare 
t.ex. ett glas vin, finns det att tillgå till ett självkostnadspris av 20:- kronor. Endast för 
medlemmar.  

Fredag 8 februari och Fredag 8 mars mellan 15.00 – 17.00 
OBS! Dörren öppnas 14.50 
Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 38 	

Hemlig låda lottas ut. 

Månadsträffarna tisdagarna 16 april och 14 maj.   
Programmen inte helt klara.	
	

Tveka inte utan hör av dig med dina frågor till Spfdator@outlook.com. Du kan 
också ställa dina frågor brevledes i postlådan i föreningens lokal på Torsbygatan 38.  
   När du lämnar ett meddelande behöver du ange ditt namn, e-postadress och/eller 
mobil/telefonnummer, vilken produkt det handlar om samt din fråga eller en kort 
beskrivning av ditt problem.  
   Vi kommer bekräfta att vi fått ditt meddelande. Beroende på problemets eller 
frågans art kommer den antingen att besvaras via e-post, telefon/mobil eller vid en 
genomgång i föreningslokalen Torsbygatan 38. 
 

SPF Farsta kommer under 
våren att erbjuda dig som 
medlem stöd vid enklare 
problem med eller vid köp av 
mobil eller PC (inte MAC).  
 

Mobil och PC-stöd 
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Vi träffas på Biografen Reflexen vid T-banan i Kärrtorp Lördag 2 Februari kl 18.30: 
Ansvarig Siv Gustafsson Anmälan E-post: 886gustafsson@gmail.com 
eller SMS till: 0708 43 93 90 Ange på anmälan: Carmen och ditt namn 
Sista anmälningsdag: 16 januari. Sista betalningsdag: 18 januari Pris: 250 kr  
Ange på betalningen: Carmen och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Carmen, Opera på bio 2 februari 18.30 

	
	

Bizets Carmen var en av de första realistiska 
operorna som skildrade vanliga människor. En 
skandal till en början, men Carmen med sina starka 
melodier och passionerade handling tog snart 
publiken med storm. Idag är Carmen världens mest 
spelade opera och en av de allra mest älskade. 

Livesänds från Metropolitan till  
biograf Reflexen i Kärrtorp 

Speltid 3 tim 41 min inkl 1 paus. Det finns möjlighet 
att köpa ett glas vin/öl i pausen. 
Vi träffas vid biografen där biljetterna delas ut.  
Obs! Kolla anmälningsvilkoren 
Det kan finnas biljetter kvar efter sista anm. dagen 

med svensk text 

Bioklubb? 
Det visas ju en hel det film på Fanfaren i Farsta men även 
på andra biografer. 
Ibland ser man annonser om någon film som verkar 
intressant men ingen man känner vill eller har tid att se den. 
Många gånger så vill man ju också prata om det man sett 
därför är det roligt att ha sällskap. 
Vi skulle kunna skapa en biogrupp som i mån av tid går 
tillsammans. 
OBS! Dagtid 
Låter det intressant så hör av dig till Siv Gustafsson via  
e-post 886gustafsson@gmail.com eller Sms 0708 439390 

Gudfadern 
Dansa med vargar 
Forrest Gump 
Den engelska patienten 
Titanic 
Slumdog Millioaire 
12 Years a Slave 
När lammen tystnar 
Den tysta revolutionen 
Rain Man 
Mitt Afrika 
Amelie från Montmartre 
Casablanca 
Gökboet 
Fanny och Alexander 
Den enfaldige mördaren 
Utvandrarna  
The Square 
 
 

Filmer du sett eller 
önskat att du sett.	
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Stockholms öar – en landskapscirkel i miniatyr 
Varför gå över ån efter vatten, när vi kan gå över bron till någon av Stockholms öar, och 
studera en ö i taget. Vi börjar med en träff där vi sätter upp en plan för vilka öar vi vill 
besöka under våren, Vi studerar öarnas historia och vad som är värt att titta på och om det 
finns ett matställe där att besöka.  
En tanke är också att vi tar en promenad runt ön, kanske en halv ö i taget i några fall. 
Det blir en grupp på högst 12 personer, så att vi kan sitta på kontoret, ingen lokalhyra.  
Vi fixar eget fika, så de enda kostnaderna blir eventuell förtäring på ön och slitna skosulor. 
Kursstart  10 april om intresse finns.  
Intresseanmälan till Hasse Elfving e-post hans.elfving@comhem.se  
eller via SMS 070 – 722 86 18	

Grekisk prövning onsdagen den 13 mars 
Tid: Klockan 15.00 Plats: Kontoret Torsbygatan 38 

Vi träffas: På kontoret Torsbygatan kl 15.00 
Ansvarig: Hans Elfving Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se 
eller SMS till: 0707 22 86 18 Ange på anmälan: Prövningar och ditt namn 
Sista anmälningsdag och betalningsdag: 15 februari Pris: 150 kr  
Ange på betalningen: Prövningar och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3	

Nu går vi in på den tredje säsongen av prövningar, 
denna gång blir det en grekisk prövning. Dock inte 
enbart retsina och raki, utan grekisk sallad, tzatziki, 
oliver, olivolja, baklava och ostar, allt nedsköljt med 
grekiskt vin. 
Vi gör detta utan professionell vägledning, utan njuter 
enbart av det goda, som grekerna förstår uppskatta. 
Priset för denna prövning är 150 kronor, vilket är 
självkostnadspris.	

Läs	i	förra	numret	om	detta	besök	på	Sveriges	första	slagfältsmuséum,	Hamn.	
Datum: onsdagen den 24 april kl 12.00   Ansvarig Hans Elfving  
Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18  
Ange på anmälan: Hamn och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 30 mars  
Ange på betalningen: Hamn och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3 
Priset 200 kronor inkluderar entré, guidning och lunch	

Ett arrangemang tillsammans med  

 
För 300 år sedan stod ryssarna  
 
på tröskeln till Stockholm 
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Vi måste vara rädda om vår lilla  
programgrupp.	
		
		

Herr	A:	dök	upp	utan	vare	sig	anmälan	eller	betalning.	
Fruarna	B	och	C:	dök	upp	utan	anmälan,	men	hade	betalat	till	kassören.	
Herr	D:	anmälde	sig,	men	betalade	inte,	och	efter	flera	telefonsamtal	svarade	
han	att	han	inte	ville	följa	med.	
Fru	E:	anmälde	sig	och	betalade	flera	veckor	för	sent	efter	att	hon	äntligen	
svarat	i	telefon.	
Herrarna	F	och	G:	anmälde	sig,	men	fick	veta	att	det	redan	var	fulltecknat.	Ändå	
betalade	de	och	dök	upp	och	krävde	att	få	vara	med.	
Det	finns	flera	varianter	på	samma	tema.	Gemensamt	är	att	de	ställer	till	
problem	för	programansvarig	och	dessutom	är	ojuste	mot	medlemmar	som	
anmält	sig,	men	inte	fått	plats	på	en	populär	aktivitet.	De	kan	också	innebära	att	
en	aktivitet	går	back.	
	
I Bulletinen står det i varje nummer, vilka rutiner som gäller för oss vid anmälan, 
så också denna gång. Snälla, läs instruktionerna och respektera dem. Den finns på 
nästa sida här intill. 
 
Leif Brander 
Vice ordf.  
	
	 

Jag tror att alla förstår hur mycket  arbete som ligger bakom 
varje programpunkt innan vi kan få njuta av dem. Därför är det 
väldigt viktigt att vi som anmäler oss till dessa aktiviteter gör 
vårt bästa för att inte ytterligare belasta programmakarna med 
extra arbete. Som t.ex. i följande exempel. 
 

Låna alltid pengar från en pessimist.  
Han räknar inte med att få dom tillbaka. 
  
Vakna pappa! Du har glömt att ta dina sömntabletter! 
  
Min faster är djurvän. Hon har en Jaguar i garaget, en mink i garderoben  
och en åsna som betalar alltsammans. 
  
Hur kan ni ha så lågt pris på kött? 
Vi har skurit ner personalen. 
  
Varför fick muraren sparken?  
Man hade inte bruk för honom. 
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V I K T I G T 
När du vill vara med på en aktivitet.  

Regler	för	att	kunna	delta	i	våra	aktiviteter	

Dessa regler är till för att programgruppen ska kunna använda sin tid och energi till att ordna 
fler aktiviteter och trevligheter i stället för administration och för att ge kassören en dräglig 
arbetssituation. 

1  Läs annonsen om aktiviteten noga.  
2  Gör en anmälan enl. villkoren i annonsen. 
3  Vänta inte med att anmäla dig, det blir snabbt fullt på populära arrangemang 
4  Du får svar om det finns plats eller inte.   
5  Om du får ett OK-svar så Kryssa i för anmälan i programkalendern. 
6  Om du får ett OK-svar så betalar du så fort som möjligt enl. villkoren i annonsen. 
7  Kryssa i betalning i programkalendern. 
8  OM DU FÅR FÖRHINDER LÄMNA ÅTERBUD.  
BETALNING ÄR BINDANDE EFTER SISTA ANMÄLNINGSDATUM.  
ENDAST BETALNING ÄR INTE ANMÄLAN, DU MÅSTE ANMÄLA DIG 

Allt programgruppens arbete sker ideellt, vi har 
inte betalt utan gör det så länge vi tycker det roligt! 

Sätt	gärna	upp	denna	sida	tillsammans	med	programkalendern	på	kylskåpet.	

Vill du veta mer så kontakta oss på telefon 08-604 67 37 måndagar kl. 10-12, andra dagar är 
telefonsvararen på. Du kan även skicka in talongen, så kontaktar vi dig.  
Adress:  SPF Seniorerna Farsta, Torsbygatan 38, 123 41 Farsta.	

Jag vill bli medlem i SPF Seniorerna Farsta. 
Namn___________________________________________________________________ 
 
Adress___________________________________________________________________ 
 
Postadress________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer____________________  Mobilnummer____________________ 
 
Personnummer ____________________              e-postadress____________________ 

Vill du medlem i SPF Seniorerna Farsta 
Som pensionär kan man ha hur kul som helst! Är du medlem i SPF Seniorerna får du 
dessutom en mängd förmåner. Läs mer på vår hemsida. Hemsidan når man lätt t.ex. genom 
Google. Skriv bara SPF Farsta så kommer du till en rubrik SPF- Seniorerna Farsta  klicka 
på den raden, och du är inne på hemsidan. 
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Lör 2 feb Opera på bio Carmen.  se sid. 5. ve	5
Ons 6 feb Kursstart Mormors pengar se sid.10. ve	6
Fre 8 feb BD-träff. Anmälan behövs inte.  se sid. 4. ve	6
Ons 13 feb Mormors pengar Besök Hallwyllska se sid.10. ve	7
Tis 19 feb Årsmöte. Anmälan behövs inte.  se sid. 3. ve	8
Ons 27 feb Mormors pengar Besök Dansmuséet se sid.10. ve	9
Fred 8 mar BD-träff. Anmälan behövs inte.  se sid. 4. ve	10
Ons 13 mar Grekisk prövning se sid. 6. ve	11
Tis 19 mar Månadsträff. Anmälan behövs inte.   se sid. 3. ve	12
Tis 26-28 mar Teaterkryssning Helsingfors med Chess se sid. 11. ve	13
Tors 4 apr Författarresa Södertörn se sid.11. ve	14
Ons 10 pr Kursstart Stockholms öar se sid. 6. ve	15
Tis 16 apr Månadsträff. ve	16
Ons 24 apr Museet Hamn se sid. 6. ve	17
Tis 14 maj Månadsträff . ve	18
Tis 21-28 maj Resa till Wales se sid.11. ve		21
Mån 27 maj Bussresa Strängnäs se sid.11. ve	22

Mattcurling, Körsång, Bridge och Boule se sid.12.
Onsdagar     Vi träffas på O´LEARYS . Anmälan behövs inte. se sid.15.

Programkalender våren 2019

Kryssa	i	när	
du	anmält	
och	betalat.
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           Mormors pengar – aktivitet i tre steg  
 
   Tidigare presentation av cirkeln, se Bulletinen Nr 4, 2018 eller på 
hemsidan. 
   Vi ska vid tre tillfällen tillsammans med guiden Leif Östman, bekanta 
oss med paret Hallwyll,  palatset och dess utveckling, samt dottersonen 
Rolf de Maré, som är skapare av Dansmuséet . 
 
Aktivitet 1 
Ons. 6 februari 12.00, träffas vi i vår lokal på Torsbygatan 38. Leif 
Östman berättar om hur allt började med mormors pengar. Vi serveras 
snittar och vin.  
Aktivitet 2 
Ons. 13 feb. 12.30-13.30. Hallwylska museét mötesplats, Hamng. 4  kl.
12.15 
Aktivitet 3 
Ons. 27 feb. 11.30-12.30. Dansmuséet  mötesplats; Drottningg. 17 kl.  
11.15 
 
1. Anmälan E-post:  masundstrom@gmail.com eller sms 070 713 22 07 
2. Ange på anmälan och betalningen: Mormors pengar och ditt namn. 
3. Sista anmälningsdag: 25 jan.  Sista betalningsdag: 28 jan.  
4. Pris: 450 kronor.  Inkl. entréer, guide, samt snittar o vin (vid ett 
tillfälle) 
5. Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3   
 
   Efter besöket på Hallwyllska kan vi som vill göra sällskap till 
Wienercaféet på Biblioteksgatan 6. Vid besöket på Dansmuséets kan vi äta 
lunch på Bistro Rolf de Maré,  95:-. 
	

Mallorca tre veckor på hösten 
 
Varför inte fundera på en treveckorsresa till Mallorca 
mellan den 1 – 22 oktober. 
Resan arrangeras av Reseskaparna och även på denna 
resa finns en reseledare, som vi fått höra många 
superlativer om. 
Är du intresserad, så hör av dig till Hasse Elfving  
Tel 070 – 722 86 18, så får du veta mer.  
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Resor 
Nedanstående resor kunde du läsa om i förra numret av Bulletinen, 
Men vi har några platser kvar, så tveka inte att anmäla dig. 

Wales	i	maj 
Det kan finnas platser kvar till vår Walesresa. 
Vi har flera gånger blivit uppringda av medlemmar som rest med på denna resa. De har 
berättat vilket fantastiskt reseledarpar, både kunniga och underhållande, som visar upp 
det mesta och bästa i Wales. 
Avresa den 21 maj, hemkomst den 28 maj 
Hör av dig till Hasse Elfving via e-post hans.elfving@comhem.se eller SMS 0707 22 86 18  

CHESS	i	Helsingfors	
Följ	med	till	Svenska	Teatern		i	Helsingfors	Tisdagen	26	mars	–	torsdagen	28	mars	
Premiumbiljetter	till	Chess	på	onsdagen	kl.	11.00	(svensk	tid)	
Utresa	med	M/S	Gabriella	från	Stadsgården	tisdagen	26	mars	kl	16.30.	Samling	i	terminalen	15.30.	
Hemma	igen	torsdagen	28	mars	kl.10.00.	
I	priset	ingår	del	i	insideshytt,	tillägg	för	Seaside	och	/eller	enkelhytt.		
På	utresan	serveras	2	rätters	skeppsmeny	med	2	glas	vin	och	kaffe.	På	hemresan	äter	vi	buffé	kl.17.00	öl	
och	vin	ingår.	2	frukostar.					Pris	2.237	kr.		
Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18  
Ange på anmälan: Chess och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 20 februari 
Ange på betalningen: Chess och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3	

Författarresa	Södertörn	i	april	
Bussresa	på	Södertörn	Torsdagen	4	april	kl	11.00.	Från	Gullmarsvägen	9.	Åter	ca	16.00	På	denna	tur	
får	vi	höra	om	de	lokala	författarna	på	Södertörn,	såsom	Moa	Martinsson,	Ivar	Lo	Johansson,	August	
Strindberg,	Fredrika	Bremer,	Lars	Widding	och	Kristoffer	Polhem.	Vi	besöker	Moas	torp,	där	Moas	
barnbarn	serverar	kaffe.		
Pris	300	kr	Då	ingår	förutom	buss,	även	guide	och	kaffe	med	Sorundatårta.	
Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18  
Ange på anmälan: Södertörn och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 23 mars  
Ange på betalningen: Södertörn och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3	

Bussresa	Strängnäs	i	maj		
Heldagstur	till	Strängnäs	Måndagen	27	maj	kl.	8.00.	Från	Gullmarsvägen	9.	Åter	ca	18.00.	Tillsammans	
med	vår	guide	besöker	vi	;	Kyrkan,	Kvarnen,	Grassagården	mm.	Vi	kommer	att	gå	genom	en	doftande	
syrenallé,	(dock	lite	svårtillgängligt).	Bussen	kommer	att	ta	oss	runt	i	stan	med	guidning.	Vi	kommer	även	
att		ha		en	hel	del	egen	tid.	Pris		590	kr	och	då	ingår	förmiddagskaffe,	lunch	och	eftermiddagskaffe.		
Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18  
Ange på anmälan: Strängnäs och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 17 maj  
Ange på betalningen: Strängnäs och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3	
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Våra fasta aktiviteter	

Boule 
Att ha roligt är det viktigaste med Boule. Därför är det bara 
glada människor som spelar det spelet.  
Under vinterperioden spelar vi inomhus på mycket bra banor 
i Björnkulla, Flemingsberg. När våren kommer spelar vi 
varje vecka både vid Farsta IP och Gubbängens IP.  
Kontaktperson Björn Betzholtz 076 815 27 80. 
För att spela boule behövs inga förkunskaper.   

Bridge 
Spelar vi varje vecka i lokalen Färnebogatan 64, Farsta, 
ingång från baksidan.  
Kontaktpersoner: Vivianne Andersson, tel. 08-93 98 10  
mobil 0702 00 67 68   Roland Ekholm, tel. 0703 00 98 81. 
Du behöver ingen partner för att spela hos oss. 
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Körsång 
Musikens betydelse för hälsan och väl-befinnandet har i 
alla tider varit självklart för människan. 
Sång och musik frigör energi och aktiverar människans 
självläkande resurser. 
Kom och sjung, håll dig ung. 
Kören börjar 29 januari med Christina	Illmayr som ledare. 
Tisdagar kl 10.00-12.15 Torsbygatan 38, vi önskar nya 
medlemmar. Välkomna till Allsångarna 
Vi träffas i lokalen på Torsbygatan 38 
Kontaktperson; Kerstin Högström 
Tel; 08-604 88 18, mobil 070 913 74 31.   

Mattcurling 
 
Mattcurling är en ganska okänd sport men spelet passar 
alla åldrar, eller åtminstone från 10 år upp till 100.      
En väldigt viktig del av spelet är att ha kul på planen. Vi 
har så roligt när vi spelar. 
Det har ingen betydelse om man är kvinna eller man, har 
kort eller lång erfarenhet av spelet, alla kan spela 
tillsammans.  
Kontaktperson:Toni Eklund  
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Min barndoms gata.       

- Titta här vad eran Barbro har gjort mot våran Barbro! 

Tant Nilsson står i farstun på andra sidan dörren och håller upp en blekrosa klänning 
som nästan är i två delar. Hela hon skakar när hon håller upp den framför min 
mamma. 

Med sitt smutsblommiga huckle runt huvudet och de små bruna, håriga fläckarna i 
ansiktet tycker jag att hon ser skräckinjande ut, speciellt den här dan när jag gömd 
bakom köksdörren betraktar henne genom dörrspringan. 

- Den klänningen ska jag laga åt fru Johansson, säger mamma. Sen skickar jag ner 
vår Barbro med den. 

Johanssons var grannarna som bodde under oss när jag var barn. 

Året var 1952 och jag var fem år. 

 En annan tid, ett annat liv men samma plats.  

Jag vandrar åter på Eriksdalsgatan på Söder i Stockholm, min barndoms gata. Den 
ligger bara ett stenkast ifrån där vi bor nu. Parallellt med Ringvägen sträcker den sig 
mellan Eriksdalshallen och Eriksdalsbadet, något anspråkslöst och anonymt. På dess 
södra sida brer kolonistugeområdet ut sig utmed Årstavikens vatten. Lika idylliskt 
nu som då. 

Mycket är sig likt konstaterar jag där jag går fram; husen, gatan, bakgården och 
utsikten. Här har man varken förtätat, byggt till balkonger eller ändrat annat på 
fasaderna. Till och med bakgården ser likadan ut i dag. En sandlåda, en 
piskställning, omgivet av buskar. Blir det fortfarande vita bär på dem, såna som 
smäller när man kliver på dem?  

Det som skiljer i dag från då är människorna. Eller bristen på. Förr kryllade här av 
ungar, vi lekte på gatan och det var liv och rörelse. Mammorna hängde i fönstren, 
ropade, övervakade och förmanade. Annan barntillsyn fanns inte. Krubban, som 
man sa, var bara för riktigt fattiga och frånskilda kvinnor. Och såna kände man inte. 
Alla pappor jobbade och var familjeförsörjare. I alla fall minns jag det så. 

I dag är det en tyst och lugn gata som är full av parkerade bilar. Jag stannar till där 
det förr fanns en mjölkbutik en halv trappa ner. Nu kan man få thai-massage där för 
300 kronor i timmen läser jag. Mjölkbutikerna där de vitklädda biträdena skopade 
upp önskad mängd mjölk i medhavd aluminiumkanna, är för längesen borta ur 
stadsbilden. Likadant med alla små speceributiker som sålde kött, fisk eller bröd. 
Det skulle dröja ännu några år innan snabbköpen tog över på Söder.  
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Utanför 46:ans port tittar jag upp på det som förr var vårt köksfönster. Den här tiden på 
dan luktade det stekt strömming, köttbullar med lök eller pannkaka ända ut på gatan. 
Kvinnorna slog upp fönstren på vid gavel för att vädra ut matoset och ropa in sina 
telningar. Nu är det doftfritt från mat, fönstren är stängda och portarna igenbommade 
med portkoder.  

   Här på Söder fanns hela min värld. På SÖS var jag född, till Sachska Barnsjukhuset 
togs vi ungar vid sjukdom o smärre olyckor och intilliggande Eriksdalsskolan blev 
småningom min skola. Kusinerna fanns på Bondegatan och farfar på Björns 
Trädgårdsgränd, matiné såg vi på Göta Lejon på Götgatan. Ibland passerades 
södergränsen. Mormor och morfar hade flyttat ända till Vendelsö och för att besöka våra 
andra kusiner tog vi buss från Slussen till Odenplan. De gånger jag fick följa med min 
pappa bort till Brunkebergstorg var det en utflykt ut i det okända. Vi gick till pappas 
favoritrestaurang Gillet där jag fick kulglass i silverskål när pappa drack en grogg eller 
två. Men för det mesta levdes livet på Eriksdalsgatan och närliggande omgivningar.  

   Alla ungar lekte ute och det var djungelns lag som gällde. Den som var störst och 
starkast bestämde och vi andra fick finna oss i de hemsnickrade lekarna och reglerna. 
Ibland var det kurragömma, tjuv och polis eller cowboys och indianer men ofta var det 
lekar som handlade om att våga mest. Smyga fram och ta på fullgubbarna som sov, 
knycka något från koloniträdgårdarna eller hänga ut på pilträden nere vid vattnet. Det 
gällde att inte bli blöt för där var det absolut förbjudet att vara. Och man skvallrade inte. 
   Jag och min storebror tyckte inte om ungarna Johansson. Kanske var vi avundsjuka. 
För att de fick göra sånt som vi inte fick. Som att vara ute efter middan eller äta smörgås 
ute. Barbro Johansson var en riktig lipsill, slog vi fast och passade på att ge henne ett 
tjyvnyp eller knuff när vi lekte. Kanske var det därför Barbro drog mig i håret den där 
ödesdigra dagen? Jakten var i full gång och slutade först när jag fick tag i hennes 
klänning.  

- Rittzzz, sa det när den gick sönder.  

Efter en sekunds tystnad, när två femåriga Barbro stannar upp, tittar förvånat på varandra 
och undrar vad som hänt, ekar Barbro Johanssons vrål mot husväggen, gatan fram till 
46:ans port.  
  

Under tystnad ser jag hur mamma granskar klänningsdelarna och sedan mig. 

- Äsch, säger hon, när tant Nilsson har gått. Den här gamla trasan, det är klart den gick 
sönder! Jag ska sy henne en ny. 

  
Det gjorde min mamma. Redan samma kväll. Och hon gick själv ner och lämnade den. 

       
     Barbro Enström 
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Det finns mycket som är gratis för oss äldre i Farsta. 
Hämta program på biblioteket, nätet, respektive plats eller ring  för info. 

Centrumkyrkan i Farsta 
centrum  
Lunchmusik de flesta 
torsdagar12.30   
Ring 08 94 48 95 
http://
www.centrumkyrkanfarsta.se 

Fanfaren vid biblioteket i Farsta 
Filmer varannan onsdag kl 13.00  
Ring 08 508 309 00 
 https://fanfaren.wordpress.com 

Tuben vid Tunnelbanan i Farsta 
har massor med program hela veckan. 
De är gratis och enklast tittat du in där. 
En trappa upp finns programmen 
utskrivna, så du behöver ingen dator för 
att se vad som  är på gång. 
Du kan förstås googla på Tuben Farsta 
Ofta finns det också aktiviteter på Farsta gård http://www.farstagard.se 

På onsdagar kl 14.00 träffas vi på O´LEARYS i Farsta 
Varje onsdag finns ett reserverat bord för SPF Seniorerna Farsta. 
Slink in för att ta en bit mat alt. ett glas av något slag eller en fika och träffa dina SPF-
kompisar. 
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SVERIGE 
PORTO BETALT  

PORT PAYE B 

Maila ditt svar till spf.farsta@telia.com , sms:a till 070 722 86 18 eller lämna det i vår brevlåda på 
Torsbygatan 38, du kan även posta det till vår adress Torsbygatan 38,  123 41 Farsta. 
Första pris en god flaska vin eller 1 kg kaffe.  Andra- och tredjepris en fribiljett till en 
månadsträff. 
Svara senast 31 mars. Dragning på månadsmötet i april. 
Förra numrets vinnare publiceras i nästa nummer av Bulletinen. 
 

Tävla och vinn! 
Bilderna här nedanför associerar till de program och resor som vi 
kommer att genomföra under våren. Vi vill ha svar på vilket datum 
respektive aktivitet sker. 
                                      
		

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

9.	
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