
Hänt under 2014
Här lägger vi ut reportage från våra möten, resor utflykter och aktiviteter

 

Torsdagen den 11 december samlades 80 medlemmar i Västerås Östra Ordenshus för att fira Lucia och 
njuta av en jultallrik. Plötsligt öppnades dörren och in trädde Lucia med sina tärnor. Det var 40 elever 
från Ekbergaskolan årskurs 3 som presenterade ett mycket fint program. Applåderna ville aldrig ta slut. 
Efter det sedanliga lotteriet med fina vinster spelade Viktor Olsson på Flygel och LarsErik OIls sjöng 
julsånger och vi fick gärna sjunga med.

Med flinka fötter och händer och med lomteluvorna på såg vår nya möteskommitté till att vi hade det 
trevligt under eftermiddagen.

Ordföranden Eva Liwing informerade till slut om vårens program och önskade alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.

   

Medlemsmötet den 13 november i Västerås östra ordenshus var välbesökt. Totalt var det 84 
medlemmar varav några från de andra Västeråsföreningarna som var nyfikna på att höra Ann-Britt 
Grünewald berätta om sina ”28 år i fängelse”.

 

Ann-Britt växte upp under ganska små omständigheter i det Jämtländska Rotsjö. Men, hon var redan 
då framåt och fick tillfälle att studera först på gymnasiet och sedan på universitetet i Uppsala. Där 
träffade hon sin man Björn, son till konstnären Isaac Grünewald. Efter studierna flyttade de till 
Åkersberga och Ann-Britt som sade sig vara lat av naturen bytte det i hennes tycke alltför strävsamma 
livet som hemmafru med fyra barn mot yrkesarbete bland Södermalms utslagna. Jobbet bestod mest i 
att dela ut pengar och mestadels var hon oense med sina chefer om vilka som skulle få eller inte få.

Efter några år hoppade hon av och blev i stället först behandlingsassistent några år på 
Österåkersanstalten (som för övrigt också låg närmare hemmet i Åkersberga) och under åren 1978-
1997 fängelsedirektör. Hon startade där ett omfattande och ambitiöst arbete för att utrota knarket på 
fängelserna. Drogfrihet var en förutsättning för fångarnas återanpassning till samhället. Och Ann-Britt 
lyckades få gehör för sina idéer och hennes behandlingsprogram fick stor uppmärksamhet. Och, inte 



bara det. Det fick också effekten att fängelserna (tydligen även idag) är så gott som drogfria. Tyvärr 
har knarket dock blivit ett gissel i samhället i övrigt vilket enligt hennes uppfattning inte ägnas 
tillräckligt stor uppmärksamhet.

Under tiden på Österåker hann hon träffa många prominenta fångar bland andra Stig Wennerström och
Jan Guillou. Hon var ett tag med på Bindefelds kändislista och hon har som hon sa varit ersättare för 
både Ulf Lundell (som sommarpratare) och Ingmar Bergman i vars ställe hon fick ett pris på 15000 
kronor som hon förbrukade på entrecote till en fest för fångarna.

Ann-Britt slutade som chef på Österåker i protest mot de stora nedskärningar som gjordes i slutet av 
1900-talet, men hon är nog för lat för att sluta arbeta. Hon har skrivit flera böcker och deltar med stort 
engagemang i debatter om olika samhällsfrågor. När paret Grünewald flyttade till Säter för snart 10 år 
sedan deltog de i utformningen av en ny sorts äldreboende.

Underhand fick vi också höra flera historier om hennes berömde och i flera avseenden färgstarke 
svärfar Isaac om vilken en av sönerna skrivit en bok som vi fick tillfälle att köpa.

 

Jubileumsfesten den 17 oktober i Västerås östra ordenshus hade lockat 84 medlemmar (varav 3 
hedersmedlemmar). Tillsammans med 8 gäster från distriktet och de tre andra Västeråsföreningarna 
SPF Rudbeckius, SPF Tomas och SPF 666 samt 4 musiker blev det nästan fullt hus i den rymliga 
lokalen. 

  
Festligt värre var det redan vid den med marschaller upplysta entrén. Väl inne serverades flinkt bubbel 
av kvällens bartendrar Nils Hallonsten och Anders Ek och Viktor Olsson smekte fram örongodis ur 
flygeln. Det minglades och surrades i pianobaren under cirka en timmes tid medan förrätten placerades
ut på festborden.

Sedan ordföranden Eva Liwing hälsat välkommen till bords kunde vi avnjuta en läcker laxgarpaccio. 
Varmrätten bestod av whiskymarinerad fläskfilé på en bädd av haricots verts, rostade rotfrukter och en 
jättegod sås. Därtill ett i allas tycke gott rödvin – alternativt vitt vin, öl eller alkoholfritt. Kvällens live-
orkester Än-vi-då underhöll då och då och allsångsbladen användes också flitigt.

När varmrätten var uppäten hölls det tal. Eva LIwing berättade först i korta drag om vad som hänt i 
föreningen under de gångna 25 åren. Distriktsordförande Elvy Bürger gratulerade från distriktet med en
penninggåva -att använda till något trevligt för medlemmarna - och önskade lycka till i fortsättningen. 
Representanterna för SPF 666, SPF Tomas o SPF Rudbeckius uppvaktade med en gåva till Läkare utan 
gränser.



 
Efter talen blev det dessert bestående av chokladpancotta med rårörda hallon. Efter denna goda och 
mättande måltid passade det perfekt med lite motion. Orkestern Än-vi-då spelade upp till dans med idel
gamla godingar på repertoaren och det blev stundtals riktigt trångt på dansgolvet. Maija Skareen var 
och Bjarne Övergaard var särskilt spänstiga och flitiga.

 
Men, en liten paus blev det för kaffe och jubileumstårta och musikgissning med kluriga frågor om far o 
son Jularbo och en visa som var svensk men kanske mest förknippad med en norrman (Alf Pröysen). 
Priser utdelades i form av trisslotter.

 

Sen blev det drag under galoscherna igen ända fram till klockan 23. Tiden går fort när man har roligt 
heter det ju. Inte kan vi väl vänta 5 år till nästa oktoberfest?



Fler bilder hittar du här

  

Den 9 okt trotsade 16 medlemmar de hotande regnmolnen för aktiviteten ”Alle man ut”.

 

Som synes inga sura miner här. Det visade sig snart att det hade regnat färdigt för tillfället, och i en 
behaglig temperatur begav man sig ut på vandring. Boulebanan var emellertid för blöt för att kunna 
användas, och därför fick de som tänkt spela boule ta en promenad i stället. 
Efter avslutad promenad blev det kaffe med bulle och kaka som Thorborg hade ordnat med. I samband
med kaffe informerade ordförande Eva Liwing om kommande aktiviteter.

Fler bilder ser du här

 

 

Den 29 september var det dags igen att gnugga geniknölarna i SPFs årliga HJärnkoll. I år deltog 11 lag 
i Västmanlansdistriktets deltävlingar i Vuxenskolans lokaler Köping. Hamres lag bestod denna gång av 
Margareta Hansson, Kerstin Paulsén, undertecknad Maud Tullstedt och Mats Jäder som lagledare.
Efter kaffe och delikata mackor utbröt en viss förvirring när lagledarna som nu omvandlades till 
kontrollanter (för annat lag än det egna) skulle samla ihop sina nya lagkamrater och leda dem till 

https://www.dropbox.com/sh/s08m4xe2rdsg24l/AADbs9Bpv84Xev6QRtORgqDma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3zllm7u625oap0a/AAASysSN8GC_TQsNxurvqqZJa?dl=0


tävlingsrummen. På grund av rumsbrist fick första tävlingsomgången delas upp i två pass, men 
stämningen var god.

 

I första tävlingsomgången fick lagen 16 frågor att besvara på 17 minuter. Frågorna var av blandad 
svårighetsgrad, hälften var ganska lätta, några ganska kluriga och några var riktigt svåra om man inte 
hade någon jägare eller science fiction-specialist i laget. Hamres lag kämpade tappert men vi nådde 
inte ända fram. Vi lyckades bara skrapa ihop 10 rätt Jumboplatsen delade vi med ytterligare några lag, 
några hade 11 rätt och om jag minns rätt hade två lag 12 rätt. Skillnaden var alltså hårfin. Efter en 
utslagsfråga blev det 4 lag, SPF Kung Karl, SPF Herrevad, SPF Sala och SPF Köping som gick vidare till 
eftermiddagens distriktfinal.
Det grämde oss att vi valde fel på den förste världsomseglaren. Det var ju Magellan o inte da Gama. 
Och vi borde ju ha vetat att i den grekiska mytologin är Zeus far till alla barnen. Och Schindlers list det 
var filmen borde man ha sett. Friidrott var dock inte vår ”cup of tea” (men vi hade kunnat allt om 
svenska OS-guld i ishockey) och inte heller synonymer till skovelhorn eller någon ny serie böcker om ett
framtida samhälle. Men, roligt var det i alla fall.
Distriktsfinalen vanns av SPF Kung Karl i Kungsör som vi givetvis önskar lycka till i riksfinalen på 
Cinderella den 11-12 november.

 

Den 11 september var det äntligen dags för höstupptakten som i år hölls på Västerås Östra Ordenshus 
på Temometergatan eftersom vi börjar bli trångbodda på Senioren. Kassören kunde räkna in 68 
medlemmar och därtill kom dagens underhållare, Rönnbystämmorna under ledning av Jan-Erik Eklund, 
ca 20 personer. Torborg, Berit och Siv fick raskt trolla fram extra bord, stolar och bullar.

 Sedan alla hittat en sittplats hälsade Hamres ordförande, Eva Liwing, alla hjärtligt välkomna och 
speciellt de nya medlemmar som kommit till mötet.

Därefter fick vi njuta av den skönsjungande kören som framförde välkända melodier av Taube, Carl-
Anton, Bo Senter, Artur Eriksson o Theodorakis. Låtarna varvades med allsång och små historier under 
en utlovad halvtimme som blev nästan en hel timme.



 Efter kaffet berättade Eva Liwing om höstens program och aktuella resor. Höjdpunkten är givetvis 25-
årsjubiléet den 17 oktober (också i Ordenshuset). Glöm inte att anmälan ska vara inne senast den 3 
oktober. – än finns det dock platser kvar.

Ulla Strandberg redogjorde för aktiviteter, som mattcurling, gymnastik, och bridge - assisterad av Maija 
Skareen som meddelade att det ännu finns gott om plats för bridgesugna. Datum och veckodagar för 
cirklarna i släktforskning, datakunskap för nybörjare och bildbehandling är ännu inte helt klara, men 
kommer att meddelas inom kort. Maud Tullstedt berättade kort om projektet Tryggare ekonomi för 
äldre dar och planerna på en cirkel antingen redan i höst om lämplig tid kan hittas eller till 
våren.Birgitta Norekrans talade engagerat om operaföreställningarna på Elektra, närmast Carmen den 1
november till vilken hon har skaffat ett antal biljetter.Tiden går fort när man har roligt och efter 2 
välfyllda timmar var det dags att avsluta mötet med en applåd för Torborg, Berit o Siv som trakterat 
oss.

Fler bilder hittar du här

https://www.dropbox.com/sh/5pevnhzu8fdn4xu/AADLR56lEJYI2U2PL1lf8-BZa?dl=0


 

 

Lördagen den 9 augusti, denna varma och sköna eftermiddag, deltog 25 personer från SPF Hamre i en 
resa till Ulriksdals slottsteater och Confidencen. Under resan dit presenterade Carl-Bertil Carlsson från 
SPF Rudbeckius och ledare av Hamres operacirkel en kort historik om tillkomsten av Figaros Bröllop.
 Ett uppskattat inslag.
Confidencen är Sveriges äldsta renoverade rokokoteater. Vi såg föreställningen Figaros Bröllop av 
Wolfgang Amadeus Mozart. Teaterlokalen var upplyst enbart av levande ljus vilket gjorde det till en 
vilsam atmosfär men bidrog också till att värmen i lokalen ökade. Närheten till musikerna och scenen 
gjorde att upplevelsen av föreställningen blev än större. I pausen serverades förfriskningar i 
trädgården. Efter att ha lyssnat till andra akten och före hemresan serverades härliga smörgåsar och 
dryck utanför bussen. Jag tror att alla var nöjda med resan.
Eva Liwing 

 

 
 

Vi var 13 glada deltagare från SPF Hamre som hade samlats på parkeringen vid Björnögården den 17 
juli. Vi hade åkt bil, buss eller cykel och därefter vandrat i egen takt. Efter den sköna promenaden 



samlades vi till en gemensam kaffestund uppe på soldäcket vid serveringen. Vi träffas nästa gång 
torsdagen den 7 augusti kl 13.30.

 

 

 

I går den 26 juni samlades 14 medlemmar på Björnön för gemensamma aktiviteter. Ytterligare 3 anslöt 
till fikastunden på Björnögården. Vi hade tur med vädret, sol och lagom varmt för promenaden och alla 
var överens om att det var väldigt trevligt och att vi borde göra det oftare, åtminstone var 14:e dag. 
För de som inte kunde denna gång blir det ett nytt tillfälle torsdagen den 10 juli.
Tyvärr var det ingen som hade tänkt på kameran förrän det var dags för uppbrott, men en bild blev det
i allafall
Maud Tullstedt

  

Den 21-25 maj var det fullt av liv och rörelse på Viksäng då stadsdelen firade sitt 50-årsjubileum. 
Torsdagen den 22 var vikt för oss äldre och SPF Hamres spänstiga damer under ledning av Kari 
Arnkavern gjorde ett uppskattat framträdande på stora scenen. Att döma av minerna är det väldigt 



trevligt att gymnastisera. Något att tänka på inför kommande hösttermin. Tisdagar kl 09.00 på Senioren
brukar det vara. 

Fler bilder

 

 

 

För andra året i följd, nu en tradition, avgjordes den 2 juni Spf-Hamres prestigefyllda klubbgolf. Även 
denna gång spelade vi på Tortuna golfklubb och även denna gång uppfylldes löftet i inbjudan om fint 
väder. 14 hugade hamreiter avåt en lunch tillsammans och då, äntligen, fick fjolårssegraren Rolf Öhman
ta emot vandringspokalen som styrelsen fixat. Men han fick inte behålla den så länge. Efter ett antal 
timmar i strålande sol med varierande framgång, motgång, fula ord, snälla ord, vitsar med mera stod 
en av våra nya medlemmar, Alf Lindgren, som segrare. Han följdes hack i häl av Birgitta Tjärnhell och 
Rolf Öhman. Övriga deltagare följde sen i fallande skala och föredrar nog att inte nämnas här. Men kul 
hade vi och det kommer att upprepas.

Nils Hallonsten

Fler bilder

https://www.dropbox.com/sh/7y0xod54thtt3ou/AABdRu-ChmUWCAuMZrZr-5Ssa
https://www.dropbox.com/sh/4lgu14ew5vj7mx3/AABjIleaikHyYffSBHJ1-2HWa


 

    

  Terminsavslut på Enhagen
Torsdagen den 15 maj samlades ett 40-tal medlemmar ur SPF Hamre för terminsavslut på Enhagen. 
Ordföranden Eva Liwing hälsade alla välkomna och påpekade att det nu var femte gången som man 
träffades här på Enhagen för att avsluta vårens aktiviteter. Tage Hagström på dragspel och 
sånggruppen underhöll med lite vårsånger. Michael hade åter fixat en klurig tipsprommenad  och fina 
hälsosamma priser blev belöningen till de som svarat bäst på frågorna. Per och Karin höll korvgrillen 
igång till allas belåtenhet och Birgit och Thorborg bjöd på fika som avslutning. Trots det något mulna 
och kyliga vädret blev det åter en trevlig träff som avslutades med lite information.
Eva Living önskade till slut alla en skön sommar och på återseende igen i början av september till 
höstens program.

Här lite bilder från träffen.
Text o bild: M Ebert

 

Alleman ut

Torsdagen den 24 april hade SPF Hamre kallat till "Alleman ut" -aktivitet. 

Ett 25-tal medlemmar tog tillfället i akt att vara ute i det vackra vårvädret. Några valde att promenera i 
närområdet, bland annat ned till Mälaren som denna dag låg blank som en spegel. Andra valde att 
utkämpa en match i boule på intilliggande boulebana. 

Efter en timmas uteliv smakade kaffe och frallor helt underbart i Senioren, där ordföranden Eva Liwing 
också informerade om kommande programpunkter.

 

Fler bilder 

https://www.dropbox.com/sh/b7w64tnqpx6kxna/dxBh9YmoY_
https://www.dropbox.com/sh/crzlpiw1unbttpg/AADNCX2Aualy58DCE6-dg3wYa


 

Livet på ett kryssningsfartyg

Den 10 april samlades 81 medlemmar för att lyssna till Toivo Norell, som har arbetat som sjökapten på 
stora kryssningsfartyg i Sverige och Asien. Han hade  mycket att berätta om livet ombord på ett 
flytande lyxhotell.

Han arbetade för olika rederier,  bland annat Johnsonlinjen. När varvskrisen slog till i Sverige 1987 gick 
Toivo iland, men gick senare tillbaka och då till Vikilng Line. Även detta rederi drabbades dock av 
varvskrisen, och 1993 blev två fartyg uppköpta av ett kinesiskt rederi och blev ombyggda till 
lyxkryssningsfartyg. Det blev skandinaviskt befäl och Toivo Norell blev kapten på ett av dessa fartyg. 

Toivo berättade att det inte alltid var lugnt på havet, och när en storm eller orkan närmade sig följde 
lotsarna bara med ut genom hamnen och vände sedan om in till säkrarevatten. 

Det var ett fängslande och spännande föredrag och vi lyssnade inresserat och andäktigt  på Toivo 
Norells berättelse. 

 
Toivo Norell

Text: Ulla Strandberg
Bild:   Michael Ebert

 



 

Blomstercirkel den 9 april hos Amaryllis.
 
En trevlig kväll med åtta damer från SPF Hamre fick en presentation om hur man kan arrangera 
blommor. Det var Lucie Ukvine som gjorde det trevligt och lätt att ta till sig hur man kan göra ett 
vackert arrangemang. En kväll att minnas i vårens och blommornas tecken.

 

Text: Ulla Strandberg
Bild:   Ann-Marie Mellgren

 



 
Catharina, Per, Birgit, Ann-Marie, Siw och Michael

 Modevisning med SPF Hamre.
Den 20 mars visade Catharina Näslund / Seniorshopen vårmodet vid ett samarrangemang mellan SPF 
Hamreoch Mötesplatsen Viksäng. Många snygga kläder för både kvinnor och män visades av de fem 
mannekängerna och efter deras framträdanden dracks kaffe innan man gick för handla ur kollektionen. 
Det fanns c:a 1000 plagg att välja bland.
Text och bild: Hans Lindwall

Fler bilder   

https://www.dropbox.com/sh/tygv3nk6p0vkazq/kjE3fNMzBe


  
Den 13 mars besökte medlemmar från SPF Hamre Tranellska gymnasiet. Läraren Anders Järgren 
berättade om den treåriga utbildningen till kock, servitris eller bagare. Idag har gymnasiet c:a 180 
elever. Eleverna får ett bidrag på 1050 kr/mån, vilket inte utbetalas om eleven harfrånvaro fyra gånger 
eller mer under månaden. Efter examen får alla som vill jobb. Av nuvarande eleverna i årskurs tre har 
75 % redan fått erbjudande på anställning. Vid intagningen till skolan är det betygen som styr. 

Efter informationen intogs en trerätters lunch. Såväl förrätt som huvudrätt och dessert lovordades av 
besökarna. Eleverna skötte dukning och servering på ett perfekt sätt.

Hamres ordförande Eva Liwing tackade lärare och elever för information och mycket välsmakande mat 
samt betonade att eleverna skött allt perfekt. Innan man lämnade Tranellska köptes bakverk som 
bakats på skolan.
Text och bilder: Hans Lindwall

Fler bilder

https://www.dropbox.com/sh/cc0hx8ukyh4ixag/9YD3BiS8Rv


  
Fredagen den 7 mars hade SPF Hamre inbjudit sina funktionärer till lunch på Jonny´s Krog.  Sven 
Norekrans hälsade 26 närvarande välkomna och framhöll att gruppen skulle ha varit ytterligare 8 
personer men som av olika anledningar inte kunde delta.  En imponerande skara som ser till att 
föreningens olika program och aktiviteter kan genomföras till glädje för föreningens medlemmar. 
Speciellt tack riktades till några som ställt upp som funktionärer i många år då inte minst till Maija 
Skareen som haft olika uppdrag ända sedan föreningen bildades för 25 år sedan.
Ordföranden Eva Liwing hakade på detta för att poängtera att SPF Hamre skall fira sitt 25-årsjubileum i 
år.

Här lite fler bilder från träffen

 

 
E Unell, C-B Ytterberg och C Lidman

https://www.dropbox.com/sh/9gp1jzcywsyyv4j/PWqsjyqmgJ


Politikerutfrågning

På initiativ av SPF Hamre skedde en utfrågning den 4 mars av ledande Västeråspolitiker med rubriken ” 
Vad tänker ni göra för pensionärerna”. 
Frågor hade förberetts av de olika SPF-föreningarna.
Efter välkomsthälsning av SPF Hamres ordf Eva Liwing började utfrågningen inför en fullsatt 
fullmäktigesal och med Claes-Bertil Ytterberg som moderator gav äldrenämndens ordf. Carin Lidman 
och Elisabeth Unell andre vice ordf. i kommunstyrelsen svar på frågorna.

Gunnar Falk frågade om planer för framtida boende.
Carin Lidman svarade att kommunen håller på med en plan för tiden fram till år 2030. Idag inget beslut
om servicehus, men att vi ska behålla de vi har. Det är beslutat att man ska tillämpa en generösare 
linje

Elisabeth Unell ansåg det vara en viktig fråga och att man motionerat om ” Kristiansborgspalatset” med
blandade boenden. Hon konstaterade att på öster saknas trygghetsboende. Attendo bygger nu 
äldreboende på Gryta. Falk poängterade att servicehusen är anpassade för olika behov. Man ska kunna 
komma in på ett äldreboende då man uppnått viss ålder. Unell höll med om det och ansåg att 90 år ska
vara tillräcklig ålder.

I vilken mån kan Västerås kommun leva upp till målsättningen?
Ytterberg ansåg det vara bra att Västerås inte lagt ner några servicehus, men att dessa nu börjar bli 
ganska slitna.

Hemtjänst.
Bibbi Öreberg sa att Västerås har Sveriges näst lägsta hemtjänstkostnader, vilket kan vara bra men 
frågan är om man gått för långt.

Lidman ansåg att man nått gränsen. Prispress går mot tidspress. Önskvärt att personal, som vill ha 
heltidstjänst, ska kunna få det. Att många inte orkar arbeta heltid är ett problem man behöver lösa. 
Unell ansåg det bra med fri etableringsrätt med klara kvalitetskrav. Man ska se på innehållet med 
målsättning att personalen ska orka.

Det frågades om hemtjänstpersonalen inte har tid att hälsa när man kommer.
Lidman sa att media gett en felaktig bild av detta. Att hälsa och informera sig är väl använd tid.

Kari Arnkvaern frågade vilka planer kommunen har för ”färdigbehandlad” personal 
och framhöll att det är bra om man får bo i en ombonad miljö med hjälp av 
hemtjänsten.

Unell svarade att kommunen tagit över detta från landstinget och betonade vikten av god rehabilitering.
Det framhölls vikten av att hålla isär begreppen utskrivningsklar från sjukhus och medicinskt 
färdigbehandlad.

Det ansågs att omläggningen av busstrafiken blivit bättre men t.ex. ansågs det vara
för tidigt att Flexlinjen slutar köra kl. 17. Det ansågs mycket dåligt att boende
på Bjurhovda får gå en kilometer till närmaste busslinje. Dessutom är det 
dåligt att inga bussar går till Öster Mälarstrand och Lillåudden.

Lidman menade att servicelinjerna bör gå till kl. 20.

Unell framhöll att det var en stor omläggning och att det fanns vissa problem att lösa. En utvärdering 
ska göras inom ett år.



Det frågades hur ofta mat distribuerades till de äldre. Det svarades att detta är 
olika för olika vårdnadsgivare och även önskemålen från de äldre.

Det ansågs inte bra att äldre får äta sin mat ensamma. Servicehusen har i även det fallet en fördel.

Av tidsskäl hanns tyvärr inte fler frågor med och Eva Liwing tackade panelen och frågeställarna.
Text: Hans Lindwall
 
Här finns ytterligare en utgåva av minnesanteckningar från utfrågningen       

 

Senioren fylldes raskt den 20 februari när advokat Peter Lindström skulle tala om Ekonomi och juridik 
för pensionärer. Han hade för säkerhets skull tagit med kollegan Malin Mörsare specialist på familjerätt, 
bodelningar och arvsrättsliga frågor.

Malin inledde med en maning som nog fick många av oss att skruva oss lite extra på stolarna eftersom 
det nog rör något vi helst vill slippa: Tänk på och meddela nära och kära hur ni rent praktiskt vill ha er 
begravning. Använd det s.k. Vita arkivet.

Ämnet härefter blev helt osökt testamenten. Vad har ett testamente för giltighet? Testamente är inte 
obligatoriskt men gäller ”före lag”.  Det finns inga krav på registrering. Om man vill skydda sina 
arvingars egendom genom att förskriva att den ska vara deras enskilda (och eventuellt även 
utmätningsfri) är det en nödvändighet. För säkerhets skull bör man kanske ändå ge arvtagaren 
möjlighet att själv få bestämma senare om hen vill behålla den så eller omvandla den till giftorättsgods.

Äktenskapsförord är en annan möjlighet natt skydda sin egendom kanske dock vanligare i tidigare 
skeden av livet än i pensionsåldern.

Frågor med anknytning till testamenten haglade och advokaterna fick fullt sjå att besvara alla. En gällde
om man kan föreskriva i testamentet att arvet förutsätter att egendomen blir kvar i släkten? Svaret blev
nej man kan bara önska men aldrig bestämma över sina barns eller barnbarns förfogande.

Något som rekommenderades var att man ska se till att skriva ordentliga avtal om vad man kommit 
överens om när det gäller egendom och nyttjande av sådan - även om parterna är nära släkt och inte 
anser sig ha någon anledning att tro att de någonsin ska bli oense. Peter gav oss flera drastiska 
exempel på vad man kan bli fruktansvärt osams om.

Men varför bekymra sig så mycket över fördelningen av arvet när man kan ge gåvor till barn och 
barnbarn medan man lever och kan bestämma vem som ska få vad. Gåvoskatten är ju borttagen och 
om man vill och kan är det till större nytta och glädje för mottagarna om de får ett bidrag medan de är 
unga. Vid större gåvor får man dock tänka på reglerna om förskott på arv.

Tänk också på att man numera kan ge avdragsgilla gåvor till olika godkända organisationer (krav minst 
200 kr per månad och minst 2000 och max 6000 kr per år).

Någon tog upp den aktuella frågan om vissa bostadsrättsföreningars oskick att inte redovisa 
avskrivningsplanen för spekulanterna, som därigenom riskerar att drabbas av oväntade kraftiga 
kostnadsökningar när sanningen om de s.k. progressiva avskrivningarna kommer fram. Givetvis svårt 
för advokaterna att presentera någon lösning på det problemet annat än att man ska vara försiktig och 
kräva information.

Om man vill frigöra en del av det kapital man har bundet i bostaden för att få lite guldkant på tillvaron 
kan s.k. seniorlån vara en lösning.  Men, kolla villkoren så att man inte behöver sälja hemmet i förtid 
för att betala igen. Det finns många olika erbjudanden.

http://www.spf.se/spf/uploads/L5140/politikerutfr%C3%A5gning.pdf


Tiden rann iväg och det blev dags att avrunda. Det sista tipset från Peter och Malin blev: Spara inte för 
att barnen ska få något att ärva. Lev gott och njut av livet gärna tillsammans med nära och kära.

Mötet avslutades med sedvanligt kaffe vid vilket Peter Lindströms avtalade arvode på en extra bulle 
bars in på ett fat.

  

Lokalen bågnade när SPF Hamre höll sitt årsmöte på Senioren den 6 februari. Ordförande Sven 
Norekrans kunde hälsa 72 personer (inklusive representanter från SPF Rudbeckius, SPF Tomas och SPF 
666 och distriktsordföranden Elvy Bürger) välkomna.

Efter en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året spelade Birgit Hessen Träumerei av Robert
Schumann på pianot. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med Hans Wallin som ordförande och 
Siv Magnusson som sekreterare och enligt stadgeenlig föredragningslista. Inga invändningar hördes 
mot förelagda räkenskaper och mot revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Inga 
invändningar heller mot förslaget till budget för 2014 och oförändrad årsavgift 200 kr per år för 2015

Till föreningens ordförande nyvaldes Eva Liwing. Tre styrelseledamöter avgick och två nyvaldes. 
Revisorerna omvaldes och till ny valberedning valdes Sven Norekrans som sammankallande och Mats 
Jäder. (Ytterligare en ledamot efterlyses).

Innan mötet avslutades begärde Elvy Bürger ordet och talade om läget för förslaget till nya stadgar för 
förbund, distrikt o föreningar. 

Till slut släpptes ordet fritt och någon ställde frågan: vad gör förbundet för pensionärerna? Svaret blev 
att förbundet försöker enträget men att har svårt att få gehör för sina frågor.

Årsmötet förklarades därefter avslutat.

Sedan var det dags för vår nya ordförande Eva Liwing att presentera sig. Hon hoppades att föreningens
aktiviteter även i fortsättningen skulle kännas lockande och uppmanade de närvarande att gärna 
komma med förslag.

Avgående ordföranden Sven Norekrans (som dock axlar kassörens roll i den nya styrelsen) avtackade 
de avgående styrelseledamöterna med en minnesgåva som detta år blev Vi-skogens jubileumsbok om 
Träd.

De som avgick var Michael som hållit i våra IT-frågor och hemsida i 12 år, Per som hållit hårt i pengarna
i 10 år och därtill visat sig vara en utmärkt grillmästare och Hans som i många år haft hand om 
programkommittén, timida herrar som inte är så blyga egentligen när det gäller att mannekänga på 
seniorshopens visningar och blir som förbytta på mattcurlingbanan.

Karin Jonsson, Karin Nilsson, Siv Book och Inger Lindvall (Margareta Eriksson och Ursula Stehuhn var 
inte närvarande) tackades också med blommor för sina insatser i programkommittén, för folkhälsan o 
valberedningen.



Dags för kaffe, nej inte riktigt. Elvy Bürger tog till orda igen och tackade Sven Norekrans för hans 
förtjänstfulla insatser: Han har varit en riktig nestor i distriktet,

Förtjänsttecknet hade bytts ut mot en Kostavas med tillhörande blommor. Och så önskade hon Eva 
Liwing lycka till i arbetet.

SPF Rudbeckius, SPF Tomas o SPF 666 blomsteruppvaktade också.

NU blev det kaffe och en fluffig och läcker Princesstårta.

 
Från vänster: Sven Norekrans, Hans Lindwall, Michael Ebert, Per Jonsson och Eva Living 

Fler bilder hittar du här:

 

Fredagen den 24 januari genomfördes en av SPF Hamre initierad bussresa till Waldemarsudde. Förutom
35 medlemmar från den egna föreningen deltog medlemmar i de övriga västeråsföreningarna och 
föreningarna i Surahammar och Hallstahammar. Styrkta av förmiddagskaffe i Stora Skuggans Wärdshus 
på norra Djurgården anlände vi till Waldemarsudde för att titta på utställningen ”Skagenmålarna”. En 
mycket proffsig guide gav oss en intressant inblick i konstnärskolonins verksamhet. Det gavs också 
tillfälle att se den pågående utställningen med Carl Malmstens möbler. Därefter var det dags att fylla på
förrådet av de viktiga proteinerna med en utsökt lunch på Banérska palatset från 1600-talet, i vilket 
Odd Fellow har sin verksamhet. Dagen avslutades med i en visning av huset och information om Odd 
Fellow. Under hela bussturen från Stora Skuggan till Banérska palatset hade vi en guide, som berättade
om de byggnader och platser vi passerade. Det blev en mycket lyckad och uppskattad dag i 
Stockholm. 

 

Till SPF Hamres medlemsträff den 23 jan kom ett 50-tal medlemmar för att lyssna till Kerstin Rännar 
och Margareta Machl.

Åhörarna fick en fängslande berättelse om Pila-Britta, 1873 -1943 , legendarisk barnmorska som varit 
verksam i Västerås med omnejd i början av 1900-talet. Under sina 44 år i Västerås förlöste hon 7300 
kvinnor. Hon framträdde som en god, glad, slagfärdig kvinna som aldrig vilade och som hann med 

https://www.dropbox.com/sh/ckmigomu3cxlt8r/j1Y6EzEP9R


mycket annat vid sidan av sin barnmorskegärning. Hon var medlem i flera föreningar, däribland 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var en föregångare som bilförare. 1922 köpte hon 
en Ford och blev den första kvinnan i Västerås med bil och körkort. 
Flera bland åhörarna hade bekanta eller släktingar som förlösts av Pila-Britta.

Efter programinformation intogs fika och ett gemytligt samtalsutbyte tog vid som avslutning på denna 
träff.

 
Kerstin och Margareta

 

Informationsträffen om planerade studiecirklar mm den 16 januari i Senioren lockade närmare 50 
medlemmar som ville höra mer angående studiecirklar och andra aktiviteter.
Distriktets webbmaster Lennart Ek, som höll en grundkurs i datorhantering i höstas, hade redan då ett 
koncept till en kommande cirkel i Digitalfotohantering. I den får man lära sig hantera digitalkameran 
och bli en bättre fotograf, föra över bilderna till datorn och ordna och behandla dem med hjälp av ett 
bildbehandlingsprogram (2 gratisprogram demonstreras) samt skapa ett webbalbum och skicka bilder 
med e-post.
Cirkeln omfattar 6 ggr à ca 2,5 timmar i Vuxenskolans lokaler på Ö. Kyrkogatan 3.
Antal deltagare: 8 
Start: meddelas senare, preliminärt blir det måndagar (förmiddag eller eftermiddag) 
Kostnad: ca 350 kr.

Eftersom 15 personer anmälde sig direkt blev cirkeln mer än fulltecknad. Men, om lokalen är tillgänglig 
lovade Lennart att dubblera cirkeln.  

Arne Hansson erbjuder en repris av sin (mycket trevliga och inspirerande enligt undertecknad som var 
med) nybörjarcirkel i Släktforskning 
Tid: 8 tillfällen à ca 2,5 timmar, tisdagar kl. 14 max 8 deltagare
Plats: Senioren Start: meddelas senare



Kostnad: ca 250 kr för bok och abonnemang på Arkiv digital 
Krav: egen bärbar dator

Eva Mebius tycker att vi ska hålla Koll på våra Läkemedel och kommer att lotsa oss genom 
medicindjungeln i 5 veckor à 2 timmar. Läkemedel är värdelösa utan kunskap, med kunskap blir de 
ovärderliga. 
Plats: Senioren 
Start: tisdagen den 28 januari kl. 14, 
Kostnad: ingen 
Antal deltagare: 5-7  

Under kaffet berättade Ewa Liwing om några funderingar på ”events” som olika företag kan erbjuda till 
SPF Hamres medlemmar.

Blomsteraffären Amaryllis kan anordna en kväll i vår (efter kl.18.00) då man får lära sig att göra 
blomsterarrangemang under ca 2,5 timmar. Kostnad: ca 200 kronor för de blommor man använder. 
Antal deltagare minst 5 och max 15. 
Intresseanmälan görs till Eva Liwing (eva.liwing@telia.com eller 021-803514)  

Till hösten planeras vinprovning i Senioren då man en kväll får prova några toscanska viner med lite 
tilltugg. Beräknad kostnad per person ca 250 kr. Mer information kommer senare. 

När ordet sen släpptes fritt framkom ett antal förslag till cirklar med vitt skilda teman: småsnickeri, 
resor, målning, mindmapping osv. Programkommittén tackade för dessa tips.  

Maud Tullstedt 

 

 

Fullsatt blev det vid terminsupptakten den 9 januari på Senioren. Ordföranden, Sven Norekrans, kunde 
hälsa 66 medlemmar, varav flera nytillkomna, välkomna till julgransplundringen.
Men först blev det en gemytlig underhållning med Clas-Göran o Bengt. De presenterade sig som 
Sveriges enda dansorkester, vilket också demonstrerades i närmast akrobatiska former. De spelade och 
sjöng kända och okända låtar, skämtsamma som ”Sy din väst hos Rut 66” och mer allvarliga med Allan 
Edwall o Hans Alfredsson som upphovsmän. Allt varvat med historier från en lång karriär inom och 
utom landet. Ingen kan väl glömma ”Havsörnsvalsen” framförd med en dramatik av nästan Norénska 
mått. Allsång blev det också och medlemmarna hängde duktigt med ”När det våras ibland bergen” 
skulle sjungas på alla möjliga melodier (utom den rätta) och språk. Det är nog inte utan att många 
dagen efter fick lida av träningsvärk i skrattmusklerna.  

Efter det bejublade framträdandet blev det kaffe och utlottning av julklappar varefter mötet avslutades 
med information om närmast aktuella aktiviteter. 

  Fler bilder hittar du här...

https://www.dropbox.com/sh/gtj8immhnyua5an/xRf9K_pVA2
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