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Solen ger luft under 

vingarna  
 (En positiv nyhet!) Med solen 

som enda energikälla for ett 

flygplan jorden runt i fjol.  

   Visserligen med 16 mellanlandningar och en snitthastighet 

på 90 km/h. Men i jämförelse med bröderna Wrights skutt på 

30 meter med sitt flygplan, tycker jag att den här 

solcellsdrivna flygmaskin kommit långt i sin utveckling.  

   Varje timme avger solen lika mycket energi som hela 

jordens befolkning behöver under ett helt år! Så det finns att ta 

av! Men hur? 

   På 1880-talet började man göra foto-/solceller av selen. 

Ungefär 1 % av solljuset kunde omvandlas till elektricitet. 

1954 uppfann en amerikan kiselsolcellen, som då hade en 

verkningsgrad på 6%. Men givetvis var sådana solceller inget 

hot mot olje- och kolproducenterna. Däremot blev solcellerna 

oumbärliga för att kunna utveckla rymdfarten. Och tack vare 

rymdprojekten utvecklades solcellerna och blev allt bättre och 

bättre. Idag kan man i laboratorieförsök nå så höga värden 

som 25% med den vanliga kiselsolcellen.  

 Vi är nu inne i en omställning från fossila bränslen till 

förnybara. Tro nu inte bara att det har med miljömedvetandet 

att göra. Nej, utvecklingen av alternativa energislag (tidigare 

subventionerad) har nu nått en punkt där utvinningen av 

energi från sol, vind, vågor, tidvatten m.fl. börjar bli billigare 

än de traditionella energikällorna, dvs. olja, kol och kärnkraft.  

För länder med mycket sol är den här utvecklingen bingo för 

medborgarna.  

   I Sverige har det alltid funnits mycket vattenkraft (förnybar), 

som producerar billig elektricitet. Vattenkraften står för 46% 

av all elproduktion  här.  Då det gäller övriga förnybara 

energikällor har man satsat på vindkraft. Den står i dag för 

11% av den totala elproduktionen.  Det hade jag aldrig trott! 

   Jag inledde med flygplanet som drivs av solen. För den 

händelsen var så otänkbar för några år sedan. Nu börjar det bli 

vardagsmat med elbilar. Bara några år tillbaka fanns det i stort 

sätt bara elfordon på golfbanorna. Men nu producerar många 

stora kända bilmärken olika former av riktiga elbilar.  

   Att mänskligheten  på allvar kan producera energi på ett 

förnyelsebart sätt innebär på sikt en väldig miljöförbättring. 

Det är en av många positiva nyheter som försvinner i det 

dagliga nyhetsflödet. 

  

Leif Brander 

mailto:spf.farsta@telia.com


Anmäl dig så här: Under varje aktivitet, som kräver anmälan, finns en 

faktaruta med datum, tid, adress, pris, sista betalningsdatum samt vem du ska anmäla 

dig till. Vi vill att du anmäler dig via e-post eller SMS. Men om du inte har dessa 

möjligheter är du precis lika välkommen att anmäla dig per telefon. När du anmäler 

dig behöver vi veta vilken aktivitet det gäller, datum för evenemanget, ditt namn 

och eventuell följelagares namn. Dessutom måste du ange ditt telefonnummer, helst 

mobilnummer. Den som ansvarar för evenemanget hör sedan av sig och meddelar 

om det finns plats för dig. I så fall betalar du in din anmälningsavgift till 

programkontot, plusgiro 75 31 21 – 3. Glöm inte att skriva namn och aktivitet. Genom 

detta anmälningsförfarande får du snabbt reda på om du kommer med på en aktivitet.  

Vi har flera aktiviteter på gång i april. Dessa kommer att synas i nästa nummer av 

Bulletinen, men även på föreningens hemsida: 

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-farsta/. Det går även att endast ange http://www.spfseniorerna.se  och 

välja föreningar och skriva vårt postnummer 123 41, så dyker vår förening upp nere 

på sidan. 
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Kallelse till årsmöte 
tisdag 28 februari 2017 

Plats: Hökarängssalen i Söderledskyrkan. 

Årsmötet är enbart för  medlemmar.  OBS! Fri entré  

Kl. 13–15, dörrarna öppnas kl. 12.30. 

Förutom information bjuder vi  på kaffe, macka och kaka. 

Lotterier med njutbara vinster samt utlottning på entrébiljetten. 

   Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på vår expedition och  

hemsida från den 20 februari. Skriv http://www.spfseniorerna.se  

Välj förening och skriv vårt postnummer 12341, så dyker vår förening upp nere 

på sidan. 

   Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet ska vara styrelsen till handa  

senast två veckor före mötet.  

   Har du förslag på kandidat till styrelsen eller annan förtroendepost?  

Kontakta valberedningen:  

Kerstin Högström tel. 070 913 74 31  

Rose-Marie Boström tel. 073 721 42 06 

 

 
Tävling: Du kan vinna vin eller kaffe genom att läsa Bulletinen! 

Skicka ditt svar till spf.farsta@telia.com, sms:a till 0708 43 93 90, lämna 

det i vår brevlåda på Torsbygatan 38 eller vid årsmötet 28 februari, som 

är sista svarsdatum. Dragningen äger rum på årsmötet. Första pris en god 

flaska vin eller 1,5 kg kaffe. Andra- och tredjepris en fribiljett till 

månadsmöte eller BD-träff. 

 

Vinnare i tävlingen Bulletinen nr 4 2016:  

Första pris gick till Marija Jirhage, som belönades med en flaska vin. 

Karin Dierks-Eckhardt och Göran Sundström vann var sin fribiljett till 

månads- eller BD-träff.  
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1. Vilket datum kan vi skåda fåglar? 

2. Vem är Leif Östman? 

3. Tre bildspel om vad? 

4. Hur många procent av elproduktionen i Sverige står vattenkraften för? 

5. Vad heter Ålands enda bryggeri? 

http://www.spfseniorerna.se/
http://www.spfseniorerna.se/
mailto:spf.farsta@telia.com


Månadsmötena hålls i samarbete med 

Tisdagen den 16 maj 
Allsångarna underhåller traditionsenligt med en vårrepertoar.  

  

 

 

 

 

Tisdagen den 21 mars  

Tisdagen den 18 april 
Entré 30 kr 

Supertrevlige Leif Östman från Kungl. Myntkabinettet  

kommer till oss för att tala om pengar i alla dess former.  

Att byta varor och tjänster var det ursprungliga sättet att 

göra affärer på. En gris, en höna eller ett särskilt slags 

snäcka betingade ett överenskommet värde. Grunden till 

det system vi använder idag – mynt, sedlar, plastkort och 

andra betalningsmedel – lades i Babylon och Egypten för 

omkring 5 000 år sedan (ca 3 000 år före Kristus). 

Seniorshop visar kläder för kvinnor och 

män med hjälp av våra egna mannekänger. 

Månadsmöten 
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 

Dessutom: Önska en allsång.  

Ett lustfyllt och demokratiskt sångprogram som vi i publiken är med och skapar 

tillsammans med de glada musikerna i trion Jukebox: Therese Helgesson, piano; 

Peter Hägerås, gitarr och sång; Britta Therén, dragspel och sång. 
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 2.  Guds härliga milda mäktiga hand, Bevara 

vår stad för eld och brand, utropade 

brandvakterna en gång i timmen i Stockholms 

innerstad.Det hindrade dock inte att flera 

dramatiska bränder ödelade, ibland hela stadsdelar. 

Redan på mitten av 1750-talet grundades  

Stockholms Byggnadsbrandförsäkringskontor, som 

har försäkrat stadens fastigheter för all framtid.  

 3.   Sen förflyttas vi till en del av Stockholm,  

Barnrikehus området, Stickelbärsvägen nära 

Roslagstull. Året är 1937. Där fanns det nybyggda 

ljusa lättskötta lägenheter. Och runt husen gott om 

utrymme för barnen att leka på. 

  

Datum: 8 mars Tid: 13.00  

Adress:Kommendörsgat 28  

Pris: 200:-inkluderar ett glas vin i pausen. 

Ansvarig: Marianne Sundström  

Mejladress: masundstrommail.com   

Mobil: 070 7132207 

Sista anmälningsdag: 22 februari 

Sista betalningsdag: 3 mars 

Inbetalning: Plusgiro  75 31 21-3 

• Datum: Fredag 28 april. Tid: 07:45  Samling vid Munkforsplan . Därifrån 

åker vi med privata bilar. Hemkomst Farsta ca kl. 16. Bilresan kostar 100 kr, 

betalas kontant på plats. 

• Pris: 295:- inkluderar guidning och lunch PG 75 31 21-3 

• Anmälan: Marianne Sundström tel 070 7132207 

• masundstrom@gmail.com 

• Sista anmälningsdatum meddelas i nästa nummer av Bulletinen. 

 

Fågelskådning är fantastiskt 

spännande. Så även i år, tredje året i 

rad, åker vi till Vendelsjön 

den långgrunda sjön i norra Uppland, 

med ett rikt fågelliv.  Anders Arnell 

guidar vid sjön. Hustrun Karin dukar 

upp lunchen i Ängslyckans Café.  

Tänk på att ta kläder efter väder! 

 

Ta gärna med kamera och kikare. En termos 

med kaffe och smörgås, vi startar ju tidigt. 

Fågelskådning,  även i år! 

Besök hos Anders Hanser 8 mars 2017. 
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Vi får se 3 olika bildspel om vår 

huvudstad  

1. Under en dryg halvtimme presenteras 

vår huvudstads tusenåriga historia 

genom ”Stockholmarns ögon, 

Stockholmarn som upplevt det  hela.” 

Filmaren Anders Hanser har en 

mångskiftande produktion som 

spänner över 30 år.  Han har 

producerat filmer om allt från 

ABBA, Serengeti, svenska 

konstnärer och författare, museer, 

landskap och företag. 

mailto:masundstrom@gmail.com


Denna aktivitet hålls i samarbete med  

Vi har bokat en kryssning med Viking Line 

till Mariehamn. Det blir besök på Stallhagens 

bryggeri med ölprovning och en smaktallrik. 

Vi åker från Stockholm kl. 18.00 onsdag  3 

maj och kommer hem kl. 19.00 torsdag  4 

maj. 

   I arrangemanget ingår plats i dubbelhytt 

’’inside standard’’ på utresan, tvårätters 

skeppsmeny inkl. två glas vin på utresan, 

buffetfrukost, bussresa till bryggeriet, visning 

av bryggeriet med ölprovning samt 

smaktallrik,  lunch på Åland, Viking 

buffetmiddag inkl. öl, vin, läsk och kaffe på 

hemresan.  Snaps till sillen kostar ca 50 kr.  
Allt detta för 1 500 kronor,  

enkelhytt 300 kronors tillägg. 

 

Kryssning med besök på Ålands enda bryggeri 

Ansvarig: Hasse Elfving.   

Anmälan: Senast måndag 20 mars, helst via sms 070 722 86 18 eller  

e-post , hans.elfving@comhem.se.  

Ring ovanstående nummer för frågor, eller om du hellre vill prata än trycka på en massa 

små knappar.  

Betalning till plusgiro 75 31 21 – 3, senast fredag 31 mars. 

 

 

Nytt museum bjuder in till förhandsvisning 
Kanske har du varit på Musikhistoriska museet, som legat både i Slottsbacken och senast 

på Sibyllegatan, eller sett de olika teaterhistoriska samlingar som visats  på olika platser i 

Stockholm. Nu slår man ihop Musikhistoriska museet, Musikmuseet, Drottningholms 

teatermuseum, Sveriges teatermuseum, Marionettmuseet, Musik- och teatermuseet och 

Scenkonstmuseet till ett helt nytt museum. Vår förening har nu chansen att gå 

på ”generalrepetition” på det nya museet. 

Datum: onsdag 15 mars. Tid: kl: 15.00. 

Plats: Sibyllegatan 2. 

Ansvarig: Hasse Elfving. 

Anmälan: Senast tisdag 21 februari, helst per e-post, 

hans.elfving@comhem.se, eller SMS 070 722 86 18.  

Betalning: Senast tisdag 28 februari.  

Pris: 50 kr. Plusgiro: 75 31 21 – 3. 

Vi träffas utanför museet på Sibyllegatan 2. 
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Minnesträning med hjälp av musik 
Studiecirkel om ’’Hjärnan och musikens påverkan på hjärnan’’. 

Denna studiecirkel, som leds av Docent Reza Yazdani, har vi blivit rekommenderade 

av andra föreningar. Vi tycker att även våra medlemmar ska få denna möjlighet. 

Vi kommer att träffas fem fredagsförmiddagar under mars och april. Varje 

kurstillfälle tar tre timmar. Ett kompendium på 48 sidor ingår i priset . 

Bland annat detta ska studiecirkeln handla om:  

– Hjärnan är gjord för inlärning. Den styr bl.a. vår identitet, initiativförmåga,        

intelligens och vårt minne.  

– Många faktorer påverkar vår hjärna på gott och ont.  

– Våra gener som styr hjärnans funktioner – minne, intelligens och kreativitet – kan 

vi inte ändra på. Men de kan i viss mån slås på och av genom träning.  

– Tankeprocessen, hjärnans förmåga i olika åldrar samt dess påverkan av stress och 

sjukdomar.  

Ölprovning 
Det finns några platser kvar till vår enkla ölprovning. 

Tanken är att var och en vid första träffen tar med två flaskor av sitt favoritöl. Vi pratar om de olika 

ölen som tagits med. Därefter smakar vi av dem tillsammans med lite snacks. Stärkta och 

inspirerade beslutar vi sedan tema för nästa träff. Tema kan vara bryggmetodik, bryggeri, land eller 

något annat som vi vill utforska.  

Datum: Onsdagarna 22 mars och 26 april. Tid: kl: 14.00. 

Plats: Lokalen, Torsbygatan 38. 

Ansvarig: Hasse Elfving. 

Anmälan: Helst per e-post eller SMS, senast fredag 10 mars. 

E-postadress: hans.elfving@comhem.se  

Telefonnummer: 070 722 86 18.  

Vi provar till självkostnadspris. 

Datum: Fredagarna 10, 17, 24, 31 mars och 7 april. 

Tid: kl. 10.00–13.00. 

Plats: Lokalen, Torsbygatan 38. 

Ansvarig: Hasse Elfving.  

Anmälan: Helst per e-post eller sms, senast fredag 

24 februari. 

E-postadress: hans.elfving@comhem.se 

Telefon: 070 722 86 18. 

Betalning: Senast onsdag 1 mars. 

Pris : 600 kr.  Plusgiro: 75 31 21 – 3. 
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Denna aktivitet hålls i samarbete med 

http://www.polismuseet.se/
mailto:hans.elfving@comhem.se
mailto:hans.elfving@comhem.se


Vi åker till Istrien i Kroatien, går i grottor, provar vin och olivolja mm 
 

SPF Seniorerna Farsta i samarbete med resebyrån Special Travel planerar att även i år arrangera  
en sex dagar lång gruppresa till Istrien i Kroatien. 
Resan omfattar sex dagar från den 28 augusti till den 2 september, med 4 övernattningar på Hotel 
Marina**** i byn Moscenicka Draga, där halvpension, frukost och middag ingår i priset,  
1 övernattning på Hotel Central *** i Zagreb 

Läs mer på sidan 16. 
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Vin – en lång kärlekshistoria 
  
Man tror att det första vinet framställdes nästan 6000 år f. Kr. i Persien, alltså på stenåldern, och 
förmodligen av druvan shiraz, också känd som syrah i andra delar av världen. I Georgien vid 
Svarta Havet fanns högtstående kulturer 4000 år f. Kr. och därifrån spred sig konsten att 
framställa vin till andra områden. Med fenicierna, som var Medelhavets sjöfarare, spred sig 
kunskapen snabbt till länderna runt Medelhavet. Kanske smakade vinet inte alltid lika gott. I 
Egypten t.ex. användes kåda för att täta kärlen där vinet förvarades. 
  

Efter fenicierna var det grekernas tur att besegla Medelhavet. De första vindruvorna odlades i 
Italien av etruskerna ca 1000 år f. Kr. och senare under romartiden blev det ett mer allmänt 
festande. Så bekvämt för dem att ligga till bords och njuta! 
  

Med romarnas hjälp spred sig vinkunskapen norrut och på alla de stora distrikten i Tyskland och 
Frankrike planterades vinstockar. Efter romarrikets fall minskade också vinets betydelse. Det var 
först under medeltiden, som vinodlingen fick fart igen tack vare klostrens välutbildade munkar, 
och för över 500 år sedan klassificerades många av dagens berömda vingårdar. Vem har inte hört 
talas om den franske benediktinmunken Dom Perignon, champagnens uppfinnare? 
  

På 1860-talet drabbades Europa av vinlusen. År 1860 importerades de första amerikanska 
vinrankorna hit och de var fulla av små löss, vilket blev starten på vinvärldens digerdöd. Tusentals 
vinproducenter från Bordeaux flyttade söderut med sina vinstockar och stannade i Rioja, där de 
hittade optimala odlingsförhållanden för sina vindruvor, men plantorna dog även där och ingen 
förstod orsaken. Efter några år fann man roten (sic!) till det onda – den lilla amerikanske lusen 
som sög musten ur plantan! Den amerikanska rotstocken är dock immun mot angreppen, så man 
började ympa amerikanska rotstockar på alla europeiska plantor. 
  

Så bordeaux- och riojaviner kan sägas vara nära släkt och visst påminner de ofta mycket om 
varandra. Lillebror har till och med tagit över i popularitet. Spanska riojaviner är den största 
säljsuccén genom tiderna i Sverige. 
  
Karin Dierks-Eckardt, vänmedlem 
SPF Björkhagen-Hammarbyhöjden 

 

Vi vill försöka publicera texter och bilder om stort och smått som kan var 
intressant,  kanske en rolig historia eller något självupplevt. Vi välkomnar alla 
bidrag. Insänt material kommer att väljas ut av Bulletinens redaktör. 
Karin Dierks-Eckardt belönas med en flaska vin för sitt bidrag. 



Ny hemsida och nytt medlemssystem 
För drygt två år sedan beslöt förbundsstyrelsen att 

SPF Seniorerna skulle ha ett nytt medlemssystem 

och en hemsida som kunde möta nyare teknik. 

   Varför valet föll på ett amerikanskt affärssystem 

för hantering av kundrelationer, ombyggt till ett a-

kassesystem av konsultföretaget Softronic, kan man i 

efterhand ställa sig frågande till.  

   Efter att Softronic i ett år försökt anpassa ovan 

nämnda system, skulle så utbildning av 

medlemsansvariga börja hösten 2015. Som de flesta 

IT-projekt blev även detta försenat. Efter  ytterligar 

12 månader började medlemsansvariga att utbildas. 

Utbildningen har enligt rykten kunnat liknas vid 

Hasse Alfredsons ormtjusare på Kiviks marknad, han 

som inte hade några ormar utan bara kunde berätta 

om dem. Det var mycket få funktioner som 

fungerade. 

   Nya datasystem brukar vara behäftade med 

barnsjukdomar. Tyvärr var dessa inte av typen 

kikhosta eller röda hund, snarare liknade symtomen 

polio. Trots detta valde förbundet att stänga ned det 

fungerande medlemssystemet för uppdateringar den 

8 november 2016, med löfte att det nya skulle vara i 

produktion den 1 december. Ni som upplevt byte av 

datasystem på arbetsplatsen  minns kanske att det 

skedde  under en helg, inte att det tog tre veckor. Det 

företag som valde en så lång tid försvann troligen 

från marknaden.  

   Nåväl några dagar in i december 2015 kunde vissa 

medlemsansvariga logga in i MiRiaM, som det nya 

systemet heter.  

   Här fanns många fantastiska möjligheter, t.ex.  att 

ta ut rapporter både på a-kassa, arbetsgivare, 

affärsmöjligheter. Dryga 150 rapporter fanns det, 

men bara 15 kunde köras. En enkel medlemsansvarig 

hade inte ens behörighet att köra mer än 10 av dessa. 

Resultatet blev väldigt förvirrande, antalet 

medlemskap de senaste 24 månaderna varierade 

enligt de grafiska rapporterna mellan 3 och 11 och 

avslutade medlemskap mellan 800 och 2500. Att 

ljuga med statistik nådde oanade höjder. 

   Nu såg medlemsansvariga som sin viktigaste 

uppgift att underhålla medlemsdata, men detta visade 

sig inte heller så lätt, eftersom MiRiaM var en 

svårflörtad dam. Ofta kunde användarna inte komma 

in och jobba i systemet, och när de väl kom in 

saknade de behörighet att exempelvis rapportera 

inbetalda avgifter från medlemmarna. I vissa fall låg 

ledtexter ovanpå data, så att de inte gick att läsa.  

 Vad värre är att föreningarna inte längre kan skicka 

e-post till sina medlemmar. Och den viktiga 

funktionen brevduva, som sparar föreningen 10 000 

kronor per år, kom inte med i MiRiaM.  

   Möjligheten att bli vänmedlem i annan förening 

måste nu godkännas centralt, och föreningarna har 

inte tillgång till vänmedlemmarnas adresser. Så de 

kan inte få vår Bulletin.  

    Medlemsansvariga ute i föreningarna har det just 

nu väldigt jobbigt med att försöka sköta sitt uppdrag.  

När det gäller hemsidan kan vi kanske i framtiden se 

någon ljusning. All information vi lagt upp på den 

gamla hemsidan försvann visserligen, men vi 

kommer att lägga upp den på nytt.  

   Alla som har tillgång till dator bör gå in på 

http://www.spfseniorerna.se/ och där välja Mina 

sidor. Ni loggar in med personnummer, inklusive 

århundrade. (Förbundet har varit förutseende, redan 

år 2065 kan vi räkna med medlemmar födda under 

detta sekel.) Lösenordet är första gången postnumret. 

Väl inne bör ni välja Ändra lösenord. Tänk på att  

använda både stora och små bokstäver samt siffror.  

Själv har jag undvikit å, ä och ö och specialtecken. 

Dessa bokstäver går bra på ett svenskt tangentbord, 

men sitter man vid en lånad dator på ett 

semesterhotell kan det vara svårt att hitta dessa 

tecken.  

   Redan när jag var ung, och hjärnan lite piggare, 

hände det att jag glömde bort ett nytt lösenord, oftast 

dagen efter att jag skapat det. För att göra det enklare 

för mig brukar jag ta namnet på en gammal moster i 

Västerås och hennes riktnummer på telefonen. Har ni 

ingen person som stämmer in på detta kanske det 

finns någon annan avlägsen släkting att ta till. 

Generellt ska man inte använda barns eller annan 

nära släktings namn och data till lösenord.  

   När lösenordet är avklarat går man in på Ändra 

medlemsuppgifter. Vi i styrelsen vill gärna att ni 

anger mobiltelefonnummer och e-postadress för att vi 

ska kunna skicka ut information via sms och mejl.  

Om ni inte vill ha vår information digitalt ber vi att ni  

meddelar oss. Men tänk på att någon enstaka  gång 

kan det vara viktigt att snabbt nå er, t.ex. vid ett 

inställt program.  

   I övrigt kommer ni i framtiden att kunna se våra 

aktiviteter och även anmäla er till dem via hemsidan. 

Hur detta går till kommer jag förhoppningsvis att 

kunna visa upp för er på årsmötet tisdag 28 februari.  

   Vår förhoppning är att de problem vi för 

närvarande har skall vara lösta till sommaren. Tills 

dess får vi lägga ned mycken tid på sådant som vi 

förut kunde lösa mycket enklare.  

 

Hans Elfving 
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Before Dinner ! 
Två Before Dinner-träffar våren 2017.  

Vi träffas mellan kl. 15 och  17. 

 OBS! Dörren öppnas kl. 14.50 

Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 38. 
 

Fredag 3 februari . Tema: Väskor (annonserades i förra Bulletinen och har nog redan 

ägt rum när du får detta nummer). 

Fredag  31 mars. Tema: Blommor med musik. 

Den 3 februari tar den som kan och vill med sig en handväska, som kommer att 

auktioners ut på mötet. Hälften av intäkterna går till ägaren och hälften till 

Before Dinner-kassan. 

Du kommer och går när du vill. Ingen föranmälan.  

Njut av ett glas vin, starköl eller alkoholfritt och snittar för 50 kr.  

’’Påtår’’ av vin eller öl till självkostnadspriset 20 kr.   

Endast för medlemmar i SPF Seniorerna. 

Hemlig låda lottas ut!  

Dessutom som vanligt 

frågor med chans till 

vinst. 
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Restauranger kan bedömas på olika sätt. Miljö, mat och service är några. Mina upplevelser 

grundar sig på vardera ett besök på 14 av de 16 restauranger som vi Livsnjutare från SPF-

seniorerna i Farsta gjort.  

   Miljömässigt är Brasserie Opera ”outstanding” i en vacker lokal i det vackra Operahuset. 

Tennstopet, Pelikan, Gondolen och Ulla Winblad är gamla klassiska restauranger i vackra rum,  

liksom Den Gyldene Freden. Hasselbacken var också en gammal klassiker, men numera en 

hotellmatsal, som knappast är värd omvägen till Djurgården. Villa Källhagen ligger mycket 

vackert med närheten till vattnet. De yngre restaurangerna Grodan, Proviant, Agaton och 

Stekpannan är lite modernare och påverkade av den nu så populära bistrostilen. 

   Att äta i en tilltalande miljö är naturligtvis trevligt, men viktigare är maten och hur den 

serveras. Livsnjutarna har i huvudsak valt restauranger som serverar gamla svenska klassiker, 

gärna i form av förfinad husmansko(n)st, fast vi har även besökt några italienska restauranger.   

Maten hos Ulla Winblad, Proviant och Gondolen kan rekommenderas, liksom den på 

Tennstopet och Mäster Anders, medan maten på Pelikan och Den Gyldene Freden lämnade 

mycket övrigt att önska. Att besöka Hasselbacken och serveras hasselbackspotatis som inte är 

gjord enligt ursprungligt recept är naturligtvis en besvikelse.  

   God mat skall serveras av kunniga och alerta kypare. På Ulla Winblad och Proviant och  flera 

andra var det så, medan kyparna på Freden , La Vecchia Signora och Mäster Anders kanske 

hade en dålig dag.  

   

 

 

Vill du bli en Livsnjutare?  

   Att äta på lokal är dyrbart, ibland mycket dyrbart. Krögarna 

påstår att de inte tjänar några pengar på maten. Men hur är det med 

förtjänsten på dryckerna? Ska ett glas vin behöva kosta 125:– när 

man kan köpa en hel flaska av samma sort på Systembolaget för ca 

100:–? Samma sak är det med brännvinet. Vissa gamla klassiker, 

exempelvis SOS och Janssons frestelse,  måste avnjutas med en 

snaps för att komma till sin rätt. Men  måste det kosta runt 100:– 

för fem centiliter? Ca 20:– tar Systemet.  

   Det är naturligtvis inget fel tjäna pengar. Men det måste finnas 

gränser! Brännvin är en gammal klassisk svensk kulturdryck. 

Tyvärr inte längre svensk utan i utländsk ägo genom vissa 

politikers klåfingrighet. Tänk om samma politiker hade varit lika 

klåfingriga med att höja pensionerna. Då hade kanske fler   

pensionärer kunnat unna sig ett restaurangbesök. 

   Lars-Gösta Lundqvist 
  Livsnjutare 
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En ny grupp med Livsnjutare är på gång. Doris Erman kommer att 

vara samordare. Den första träffen blir torsdag 16 februari kl. 10.  

Då kommer vi överens om vilken veckodag och tid som passar 

gruppen för framtida träffar.  

Upplägget är att vi är en grupp på ca 10 personer som träffas för att 

njuta av mat och prat. Varannan gång träffas vi i lokalen på 

Torsbygatan 38 för smakprover, varannan gång besöker vi en 

restaurang. Anmäl ditt intresse till Siv Gustafsson, via sms 0708 43 

93 90 eller e-post 886gustafsson@gmail.com  

En Livsnjutares upplevelser av restaurangbesöken 

mailto:886gustafsson@gmail.com


Anmälan: Siv Gustafsson. 

E-postadress:  886gustafsson@gmail.com  

Sms: 0708 43 93 90.    

Vid den första träffen kommer vi överens om fortsatta tider och aktiviteter. 

Vi kommer inte att ha någon sakkunnig eller guide till hands, utan vi använder  

våra gemensamma och olika erfarenheter och intressen.   

Några förslag  på vad vi kan göra:  

– Träffar i lokalen på Torsbygatan 38 med olika bilder som underlag för konstprat.  

–  Konst i tunnelbanan. Vi besöker stationer som inte brukar vara med på 

   SL:s visningar. Ingen guidad visning, utan vi utgår från eget bild- och textmaterial.  

   Vid sista hållplatsen stannar de som vill för kaffe eller lunch.  

– Besök på några av Stockholms många konstmuseer och/eller intressanta      

utställningar. Kanske med lunch efteråt.  

Vi som gillar konst och vill uppleva mer 
träffas kl. 10.00 måndag 27 februari  i lokalen på Torsbygatan 38.   

 

  

 
Start: Onsdag 1 februari kl. 10.00. 

Plats: Lokalen, Torsbygatan 38. 

Pris: Ingen kostnad.  

Anmälan:  

Kerstin Högström, 08-6048818  

Marianne Sundström, 070-7132207 eller  

masundstrom@gmail.com   

 

Högläsningen fortsätter! 
 
Kerstin Darnhede läser högt ur böcker 

av olika författare. Vi kommer 

tillsammans överens om vilken bok vi 

vill höra. Just nu läser hon Skojarna i 

Örtagården av Arto Paasilinna. 

Varje gång får vi en kort resumé, så det 

är lätt att haka på om man har varit 

frånvarande vid något tillfälle. 
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Är det bara försäljare som ringer dig nu för tiden? 

Telefonen tyst hela dan? Vänta inte att det ska ringa, ring själv! 

Anmäl ditt intresse att ringa någon och prata bort en stund, eller 

om du vill bli uppringd, kanske en gång i veckan eller vad ni 

tillsammans kommer överens om. Vi förmedlar kontakten.  

Ring mig på telefonnummer 08-93 45 58. 

      Anita. 

Vill du ha och bli en telefonvän? 
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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, 

Torsbygatan 38, 123 41 Farsta. 

Jag vill bli medlem i SPF Seniorerna Farsta. 

Namn___________________________________________________________________ 
 

Adress___________________________________________________________________ 
 

Postadress________________________________________________________________ 
 

Telefonnummer____________________ Eventuellt mobilnummer____________________ 

 

Personnummer ____________________ Eventuell e-postadress____________________ 

Ännu har vi inte bestämt några 

fasta tider eller utgångspunkter. Vi 

är öppna för alla förslag.  

Hör av er till Vera,  

tel 073 641 01 58  

om ni vill hänga med. 

Som pensionär kan man ha hur kul som helst! Läs igenom denna tidning och upptäck hur 

mycket som är på gång. Och mer blir det ! Kom och var med i en aktiv förening med 

gemenskap, glädje och utveckling. 

Nu är stavgångargänget igång 

Var är killarna? 

Berit, Vera och Doris är klara  för  

stavgång, men vill ha sällskap på  

promenaden, gärna några killar också. 

http://www.polismuseet.se/


Tillsammans med dig hjälps vi åt att komma igång med nya aktiviteter.  

Kontakta någon av oss:  

Siv Gustafsson, 886gustafsson@gmail.com  

Hasse Elfving, hans.elfving@comhem.se  

Marianne Sundström masundstrom@gmail.com 

 

Våra fasta aktiviteter 

Boule 
varje vecka. Kontaktperson är Kjell Askvik, tel 08-91 65 78. 

Vi spelar fredagar kl. 9.30–12.00 i Björnkulle Boulehall, Huddinge. 

Mattcurling 
varje vecka. Kontaktperson är 

Toni Eklund, tel. 08-649 45 44. 

Vi spelar torsdagar kl. 12–14. 

Bridge 
varje vecka i lokalen Färnebogatan 64, Farsta, ingång 

från baksidan. Vi spelar tisdagar. Kom senast kl. 

11.45. Kontaktpersoner: Vivianne Andersson,  

tel. 08-93 98 10, Roland Ekholm, tel. 070-300 9881. 

Du behöver ingen partner för att spela hos oss. 

Körsång 
Kom och sjung, håll dig ung. 

Allsångarna träffas tisdagar varje 

vecka kl. 13.00–15.30. 

Ledare: Alexander Kegel.  

Start tisdagen 31 januari, kl. 13.00.  

Vi träffas i lokalen Torsbygatan 38.  

Kontaktperson:  

Kerstin Högström,  tel. 08-604 88 18,  

mobil 0709-137431  
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Tycker du att det saknas något? 
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SVERIGE 

PORTO BETALT  

PORT PAYE B 

Vi åker till Istrien i Kroatien, går i grottor, provar vin och olivolja mm 
SPF Seniorerna Farsta i samarbete med resebyrån Special 
Travel planerar även i år en sex dagars gruppresa till Istrien 
i Kroatien.  Resan omfattar sex dagar från den 28 augusti 
till den 2 september, med 4 övernattningar på Hotel 
Marina**** i byn Moscenicka Draga, där halvpension, 
frukost och middag ingår i priset, 1 övernattning på Hotel 
Central *** i Zagreb. 
Måndag 28 augusti flyger vi från Arlanda med Lufthansa 
via München mot Zagreb. Där möter vår svenskfödda 
reseledare Karina oss med buss. Vi åker direkt till byn 
Moscenicka Draga och checkar in på Hotel Marina. 
Eftermiddag fri till sol och bad. 
Tisdag 29 augusti. Dagens utflykt går till ön Krk, Adriatiska 
havets största ö. Efter att vi korsat Kroatiens längsta bro så 
är vårt första mål staden med samma namn som ön, Krk. 
Där gör vi en kort stadspromenad och det blir även tid till 
en kopp kaffe. Färden går vidare genom olivlundar och 
vingårdar till öns norra del och den pittoreska byn Vrbnik. 
Vi besöker familjen Juranics vingård och får prova tre 
lokala vinsorter. Efter en trevlig stund på gården 
återvänder vi till fastlandet. På tillbakavägen finns 
möjlighet att göra ett kort stopp i hamnstaden Rijeka, 
landets tredje största stad, eller så återvänder vi direkt till 
hotellet för möjlighet till bad innan middagen.  
Onsdag 30 augusti. Efter frukosten åker vi över gränsen 
till det lilla grannlandet Slovenien. Vi ska besöka en av de 
största och mest attraktiva droppstensgrottorna i Europa – 
Postojnagrottan. Den är drygt 20 km lång och vi ser den 
dels till fots, dels med ett litet tåg ca 5 km. Efter denna 
magnifika upplevelse med stalagmiter och stalaktiter ges 
fri tid till lunch strax utanför grottans öppning. Vår färd 
tillbaka till vårt hotell går via den lilla konstnärsbyn 
Groznjan som ligger vackert beläget på toppen av en höjd 
på den kroatiska sidan av gränsen, på Istrienhalvöns norra 
del. I byn finns massor av små intressanta ateljéer med 
olika typer av konsthantverk. Här blir det även en stund 
över till en kopp kaffe eller kanske en provsmakning utav 
tryffelsvamp. Groznjan ligger nämligen i ett område där 
denna svamp växer i stora mängder, framförallt på hösten.  
Torsdag 31 augusti  styr vi kosan mot Istriens sydspets och 
största stad Pula. Tillsammans gör vi en rundtur bland de 

välbevarade romerska monumenten; amfiteatern, 
Forum Romanum, Augustustemplet och Sergius 
triumfbåge. Gemensam lunch antingen i centrum av 
Pula eller på en gård, strax utanför Pula. Därefter styr vi 
kosan vidare mot den lilla pittoreska byn Bale. Här gör vi 
en liten promenad och ett besök i olivoljemuseet. 
Provsmakning ingår. Möjlighet finns att köpa olja direkt 
av producenten. Transport tillbaka till hotellet.  
Fredag 1 september. Efter frukosten checkar vi ut och 
lastar in vårt bagage i bussen. Vi lämnar Lovran och 
Istrien och åker till huvudstaden Zagreb.  Check-in på 
hotellet som ligger centralt. Efter ankomsten gör vi en 
rundtur med buss tillsammans med en lokalguide och vi 
gör även en gemensam promenad för att se gamla stan 
med katedralen, parlaments- och regeringsbyggnaderna 
som ligger på St:Markus- torget och vi ser även Ban 
Jelacic-torget. Vi avslutar med en gemensam middag på 
lokal restaurang. Transport tillbaka till hotellet.  
Lördag 3 september. Utcheckning från hotellet. 
Förmiddagen fri till egna strövtåg. Lunch på egen hand.  
Transport till flygplatsen och flyg hem med Lufthansa via 
München. 
I resans pris ingår: 
# Flyg Stockholm/ARN – Zagreb T/R med Lufthansa inkl. 
flygskatter. 
# Reseledare under 6 dagar (Karina Jurman) 
# Buss för transfer och utflykter enligt program. 
# 4 x H/B på Hotel Marina**** i Moscenicka Draga 
# 1 x B/B på Hotel Central *** i Zagreb 
# Vinprovning inkl. tilltugg  
# Lunch inkl. 1 glas vin dag 4 
# Inträde + audioguide i Postkojnska Jama dag 3 
# Lokalguide i Zagreb  
# Linbana i Zagreb 
# Avslutningsmiddag inkl. 1 dryck i Zagreb 
Nettopriset är ca 8 900:- per person, 
tillägg för enkelrum 995:- för 5 nätter. 
Du anmäler dig senast 28 februari till Hasse Elfving, 
hans.elfving@comhem.se eller 070 722 86 18. 
Resebyrån är ansluten till den statliga resegarantin. 

Pula             Hotel Marina, Moscenicka Draga                          Postojnagrottan 
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