
Månadsmöte hos SPF i Stora Skedvi  

Ca 30 medlemmar lockades till det senaste månadsmötet hos SPF i Stora Skedvi 

för att lyssna på Jonatan Tunved som berättade om sitt nya liv på landsbygden. 

Som 18 åring lämnade Jonatan Dalarna för att flytta till Stockholm. Aldrig mer 

Dalarna.  När han och sambon Anna Hagström beslutade sig för att köpa en 

sommarstuga i Dalarna var Elvåsa gård i Stora Skedvi till salu. Att köpa en anrik 

gård och dessutom komma från Stockholm kan ha sina risker. Jonatan och Anna 

har känt sig välkomna till bygden trots att det har inneburit vissa språkproblem 

för främst Anna. Elvåsa gård har renoverats vördsamt med känsla för huset och 

är idag en prydnad för bygden och även permanent bostad för familjen. 

Samtidigt som renovering av Elvåsa renoverades blev Bispbergs Herrgård till 

salu. Tillsammans med sina goda vänner Nils och Lisa Blom köptes även det 

huset och renoverades till att bli en restaurang med övernattningsmöjligheter. 

Under sommartid är restaurangen öppen dagligen. Råvarorna kommer till 

största delen från bygden. Idéerna rusar runt i huvudet för att komma på nya 

sätt att använda Herrgården men även bygden för att locka hit gäster.  

Den huvudsakliga sysselsättningen består av att anordna företagsevent i både 

Sverige och andra länder, främst i Frankrike. Jonatans beskrivning är att de tar 

hand om allt som arrangeras utanför arbetet. Det kan vara allt från fester med 

olika teman till mässrelaterade event.  

Som avslutning fick vi veta att det är roligt att få verka i Skedvibygden. Jonatan 

avtackades med applåder och ett paket Skedvibröd. 

Som avslutning på vårt möte spelade Sven-Erik Vejgården på det nystämda 

pianot en rad kända melodier. Han inledde med ”Idas sommarvisa” och slutade 

med Gloria Gloria Halleluja men med en hjälptext som skrevs av de duktiga 

skrivtolkarna, ”Vi pensionärer har ett strålande humör, kom och sjung i våran 

kör”. Mötet avslutades i en uppsluppen stämning och med ett tack till våra 

duktiga damer som fixar ett gott kaffe med tilltugg.   

 

 



 


