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Sommar, Sommar, Sommar, det är dans i Folkets 
Park............................. 
 
Jag vaknade av det prasslade på stugans tak. Det tog någon minut 
innan det gick upp för mig att det regnade. För första gången på 
flera veckor. När jag öppnade fönstret såg jag att sjön låg alldeles 
stilla och blank och den svala luften strömmade emot mig. Det 
var skönt! 
Sommarens värme slog till redan i maj. Det kom ett litet bakslag 
under midsommar men sedan blev det varmt igen.  Den här våren 
och sommaren har varit ovanliga även på andra sätt än när det 
gäller vädret. Sverige var med i fotbolls-VM, det pågår ett 
handelskrig mellan USA och EU och ett antal andra länder och i 
Almedalen försökte de olika partierna att överträffa varandra 
med olika löften. Det  märks att valet närmar sig och att partierna 
är oroliga över de vikande sympatierna. Här gäller det som 
röstberättigad att hålla huvudet kallt och verkligen fundera över 
vallöftena. Vad innebär de? Hur realistiska är de? Det som låter 
för fantastiskt är också det och  att lova en massa det kan ju alla 
göra särskilt om man inte behöver ta ansvar för att det också 
genomförs. Och där är ju media tyvärr dåliga på att följa upp 
våra politiker och ställa frågor så att löftena blir belysta och 
värderade. 
Efter valet i början på september, som säkert blir en rysare, 
sparkar vi igång med våra egna aktiviteter. Det första 
månadsmötet går av stapeln den 18 september. I skrivandets 
stund har vår duktiga programkommitté inte spikat vad 
månadsmötena kommer att innehålla. Men när du bläddrar i de 
följande sidorna av Bulletinen så kommer du att hitta 
programmet.  
När du ändå läser detta, kasta då ett öga i spalten intill. Där hittar 
du adressen till vår hemsida. Gå gärna in på den och läs om vår 
förening. Information om Pensionärsrådets rekommendationer 
finns där också. Pensionärsrådet är ett rådgivande organ till 
Farsta Stadsdelsnämnd. För er som inte känner till det så består 
Pensionärsrådet av medlemmar från SPF Farsta och PRO i 
Farstaområdet. Inför varje möte hos Stadsdelsnämnden får 
Pensionärsrådet ärenden som rör äldrefrågor. Dessa ärenden 
behandlas av Pensionärsrådet  och rekommendationer lämnas till 
Stadsdelnämnden för beslut. 
Slutligen ser jag framemot, efter denna härliga sommar,  att se er 
alla glada och pigga medlemmar på höstens aktiviteter! 
Väl Mött! 
 

 Alexandra Posaki    
                    

Se även sidan 182 
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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 Farsta, Torsbygatan 38, 123 41 Farsta.	

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

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. 
 

Styrelsen 2018 + vår ovärderliga medlemssekreterare. 

Hasse Elfving  
sekreterare + 
programgruppen 

Harry Lundstedt 
veteran  

Siv Gustafsson 
programgruppen Marianne Sundström 

programgruppen 

Nils Thoor 
kassör 

Leif Brander 
vice ordförande Alexandra Posacki 

ordförande 

Karin Attermo Elfving 
medlemssekreterare 
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Before Dinner ! 

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.  

5 oktober och 2 november mellan 15.00 – 17.00 
OBS! Dörren öppnas 14.50 
Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 
38 	

Hemlig låda lottas ut. 

På onsdagar kl 14.00 träffas vi på O´LEARYS i Farsta 
Varje onsdag finns ett reserverat bord för SPF Seniorerna Farsta. 
Här kan även information om kommande arrangemang mm finnas.  
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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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. 

Månadsmötena hålls i samarbete med 

Julavslutning med sång av Allsångarna 
och  en barngrupp. 

Programmen för månadsmötena  
Tisdagen 16 oktober och tisdagen 20 november 

Att redovisa allt vad som finns i Björns CV skulle fylla hela 
Bulletinen, och vad vi hört från andra föreningar, som han gästat 
har han inga problem att fylla sin programtid med berättelser från 
sitt brokiga yrkesliv. Han var tidigare rikspolischef och 
landshövding i Östergötlands län. Björn har varit 
generaltulldirektör och chef för Tullverket och Kustbevakningen 
samt president över Interpol. Sedan 2010 är Björn ledamot i 
Riksidrottsförbundets styrelse och Kampsportsdelegationen. Han 
har varit budgetchef i finansdepartementet och är regeringens 
samordnare i ärendet idrottshuliganism sedan 2011.  

Tisdagen 11 december  

Tisdagen den 18 september avslöjar  
Björn Eriksson vad som finns i ”	Huvét på en gammal landshövding”. 
  

är inte klara. Troligtvis blir det på det ena musikunderhållning 
och på det andra information från stadsdel, polis eller 
motsvarande. När det är klart kommer vi att meddela det per e-
post, SMS, hemsidan och på vår telefonsvarare samt på O
´Lerarys på onsdagar. 

I fem år har den förre rikspolischefen och tillika landshövdingen Björn Eriksson fört en 
kamp. Målet är att det även i framtiden ska gå att betala med sedlar och mynt i Sverige. 
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Vi träffas på Biografen Reflexen vid T-banan i Kärrtorp Lördag 6 oktober kl 18.45: 
Ansvarig Siv Gustafsson Anmälan E-post: 886gustafsson@gmail.com 
eller SMS till: 0708 43 93 90 Ange på anmälan: Aida och ditt namn 
Sista anmälningsdag: 15 september Sista betalningsdag: 19 september 
Pris: 250 kr Ange på betalningen: Aida och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

OPERA PÅ BIO 6 oktober kl 18.15 
Den fantastiska operan Aida av Giuseppe Verdi 
Livesänds från Metropolitan till biograf  Reflexen i Kärrtorp 
Speltid 3 tim 56 min inkl 2 pausar Det finns möjlighet att köpa ett glas vin/öl  
 Vi träffas vid biografen där biljetterna delas ut. 

Vi träffas på Bohusgatan 14 onsdagen den 26 september klockan 17.00. Gröna linjen 
till Skanstull, kort promenad Ringvägen till Östgötagatan.  
Ansvarig Marianne Sundström Anmälan E-post: masundstrom@gmail.com 
eller SMS till: : 070 713 22 07 Ange på anmälan: Konstvandring och ditt namn 
Sista anmälningsdag: 10 september Sista betalningsdag: 12 september 
Pris: 110 kr Ange på betalningen: Konstvandring och ditt namn 
Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Konstvandring i Folksamhuset  
onsdagen 26 september klockan 17.00. 
	

Folksamhuset är en imponerande skyskrapa med fasad av blästrad vit Ekebergsmarmor 
och blå plattor av emalj. Huset invigdes 1960 som huvudkontor för försäkringsbolaget 
Folksam.  Vi kommer att få se en hel del detaljer i arkitekturen, interiören med möbler 
och armaturer som specialbeställdes för lokalernas utformning och förskönande. 
Vi kommer att se konst av varierande art av kända konstnärer som t ex textilgobeläng 
av Barbro Nilsson, bronsskulpturer av Carl Eldh, målningar av Isaac Grünewald, 
glasmosaik av Sven X:et Eriksson. 
Visningen börjar i kundhallen och därefter går vi runt i huset, från markplan och ända 
upp till översta våningen, plan 27, med besök i Malmstens Galleriet.	

Visningen tar ca 1,0 tim och därefter serveras smörgås och vin. 
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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 

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  
mobil 0702 00 67 88. 
Roland Ekholm, tel. 0703 00 98 81. 
Du behöver ingen partner för att spela hos oss. 

Tycker du att det saknas något? 

Hej alla boulevänner. 
Hoppas ni haft och har en skön sommar. Vi kör igång igen 
den 15/8 på Gubbängens IP kl.10.00 som vanligt. 
Kontaktperson Björn Betzholtz 0768 15 27 80. 

Körsång 
Kom och sjung, håll dig ung. 
Kören börjar 11 September med Tomasz 
Siegrist 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; 08-6048818, mobil 070 9137431.   
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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 ställer 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  Du får svar om det finns plats eller inte.   
4  Om du får ett OK-svar så Kryssa i för anmälan i programkalendern. 
5  Om du får ett OK-svar så betalar du så fort som möjligt enl. villkoren i annonsen. 
6  Kryssa i betalning i programkalendern. 
7  OM DU FÅR FÖRHINDER LÄMNA ÅTERBUD.  
BETALNING ÄR BINDANDE EFTER SISTA ANMÄLNINGSDATUM.  
ENDAST BETALNING ÄR INTE ANMÄLAN 

Allt vårt arbete i programgruppen sker ideellt! 

Sätt	gärna	upp	denna	sida	tillsammans	med	programkalendern	på	kylskåpet.	

Framtidsfullmakt i stället för God man. 
Formkrav. 
Fullmakten skall vara skriftlig, två 
vittnen skall vara närvarande samtidigt 
och intyga fullmaktsgivarens underskrift. 
De personer får inte stå omnämnda i 
fullmakten.  
Rättshandlingsförmåga. 
 Fullmakten måste skrivas på så länge 
man har rättshandlingsförmåga. 
Tydlighet. 
Det är mycket viktigt att fullmakten 
skrivs så tydligt som möjligt och exakt 
beskriver vilka angelägenheter den skall 
omfatta. 
 

Mer information hittar du på 
www.regeringen.se Lag 2017:310 
www.dagensjuridik.se  
www.advokaten.se 
eller Googla Framtidsfullmakt så får du 
flera informationssidor. 

Framtidsfullmakt en bra lösning då du inte 
själv längre kan bestämma. 
I stället för att samhället utser en God man kan 
vi nu efter att en ny lag trätt i kraft den 1 juli 
2017 själva bestämma vem vi vill skall sköta 
våra angelägenheter där normalt en God man 
skulle ha trätt in. 
 En framtidsfullmakt blir giltig när 
fullmaktsgivaren på grund av varaktig 
sjukdom, psykisk störning, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande förhållanden inte 
längre klarar av att ta hand om de 
angelägenheter som fullmakten avser. 
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Resor: 
Under 2019 har vi planer på att ta del av följande resor med 
Reseskaparna. Wales den 21 maj, åtta dagar, pris cirka femton tusen 
och under oktober 2019 en långsemester på Mallorca 22 dagar pris 
från cirka tretton tusen kronor. Mer information om dessa resor 
kommer under hösten att finnas på månadsmöten, O´Learys och på 
kontoret. Har du redan intresse eller frågor kring dessa resor 
kontakta Hasse Elfving 070 722 86 18 / hans.elfving@comhem.se.	

A
nm

äld

B
etalat

Tis 18 sep Månadsmöte. Anmälan behövs inte.   se sid 5

Ons 26 sep Konstvandring i Folksamhuset.    se sid 6

Fre 5 okt BD-träff. Anmälan behövs inte.  se sid 4

Lör 6 okt Opera på bio Aida.  se sid 6

Ons 10 okt Nynäs ångbryggeri.   se sid 15

Tis 16 okt Månadsmöte. Anmälan behövs inte.  se sid 5

Ons 24 okt Pantbanken.  se sid 15

Fre 2 nov BD-träff. Anmälan behövs inte.  se sid 4

Ons 14 nov Café Älskade traditioner. se sid 16

Tis 20 nov Månadsmöte. Anmälan behövs inte.  se sid 5

28 - 29 nov Julbordskryssning.  se sid 17

Ons 5 dec Italienska prövningar.  se sid 17

Tis 11 dec Månadsmöte Julavslutning.  se sid 5

Mattcurling, Körsång, Bridge och Boule se sid 7

Onsdagar Vi träffas på O´LEARYS . Anmälan behövs inte. se sid 4

Programkalender hösten 2018

Kryssa	i	när	
du	anmält	
och	betalat.
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OBS! På de utflykter och aktiviteter som 
är arrangerade av SPF är alla  SPF-
medlemmar olycksfallsförsäkrade . Det 
gäller även Brevduvorna när de delar ut 
Bulletinen. 

Om olyckan är framme! 

• Ha ytterdörren låst när du är hemma, så att ingen tar sig in utan att du märker det. 
• Förvara t inte stora summor pengar hemma. 
• Förvara inte pengar och värdesaker synligt, till exempel i hallen. Förvara dem gärna inlåsta 
• Var försiktig med bankkort, bankomatkoder och även portkoder. Förvara inte koden till 
bankomatkortet tillsammans med kortet. Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar 
• Undvik att förvara plånbok, nycklar, legitimation, kontokort och smartphone  på samma ställe. 
• Lämna aldrig ut  ut personnummer, kontonummer, bankkortsnummer eller dylikt till någon som påstår 
sig ringa från en bank eller liknande. Be om telefonnummer och att få ringa tillbaka. 
• Om du får besök av polis eller, hantverkare eller annan oanmäld person så be alltid om  legitimation 
eller visitkort. Låt ingen komma in utan att du kontrollerat att de verkligen är de som de utger sig för 
att vara. Be vänligen om att få stänga dörren medan du kontrollerar uppgifterna. 

Klicka inte på det som verkar för 
bra utan ha is i magen och ring 
upp avsändaren så får du reda på 
om det är sant. Går de inte att nå 
per telefon så är det något skumt 
så avstå från ”erbjudandet” som 
nog är ett försök till bedrägeri. 
Här är några exempel men det 
dyker upp nya hela tiden på per 
E-post, SMS och telefonsamtal. 

Undvik att bli ett offer för tjuvar och bedragare! 

En kvinna i Staffanstorp lockades av 
ett erbjudande som dök upp på 
Facebook om att betala in en krona och 
få ett presentkort på ett stort varuhus 
för 200 kronor. 
Kvinnan betalade in en krona och 
lämnade samtidigt sina kontouppgifter. 
Därefter drogs en krona från hennes 
konto men sedan även en summa på 
750 kronor och nu har hon polisanmält 
det som bedrägeri. 

Släpp inte in någon och lämna inte ut dina koder, personnummer eller 
kontouppgifter om du inte är 100% säker på att det är en trovärdig person 
som du släpper in eller  lämnar uppgifter till.  

Lämna aldrig ut ditt Bankid och lämna aldrig mobilen obevakad. 
Upplever du något misstänkt så ring 114 14 till polisen, 112 ringer du om det är akut. 

Seriösa företag, myndigheter eller banker ringer aldrig 
upp för att be dig logga in på din dator eller mobil. 

Just nu cirkulerar bluff-
meddelanden i ICAs namn via 
SMS, mejl, Facebook och telefon. 
I sådana meddelanden står det 
vanligtvis att man vunnit ett 
presentkort från ICA och att man 
endast behöver klicka på en länk i 
meddelandet för att ta del av 
detta. Man ombedes sedan fylla i 
sina person-, kort- eller 
kontouppgifter. 

Om ett erbjudande 
verkar för bra för att vara 
sant så är det nog det 
också. 
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 Vi träffas antingen på pendeltågsstationen Farsta Strand kl 09.45 eller utanför 
bryggeriet Lövlundsvägen 4 kl 11.00  

Ansvarig Hans Elfving Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se 
eller SMS till: 0707 22 86 18 Ange på anmälan: Ölprovning och ditt namn  
Sista anmälningsdag: 20 september Sista betalningsdag: 23 september Pris: 350 kr  
Ange på betalningen: Ölprovning och ditt namn Betala till Plusgiro:75 31 21 - 3 

Onsdag  10 oktober Favorit i repris  
Vi besöker Nynäshamns ångbryggeri. 

Pantlånare är ett av de äldsta yrken i mänsklighetens historia. Redan för tretusen år sedan 
bedrevs pantrörelser i Kina. Även i antikens Grekland och det gamla Rom fanns det 
pantlåneverksamhet. Pantbanken Sverige grundades av en skomakarlärling från Väderstad för 
dryga 150 år sedan, Johan Alfred Jansson yngsta barnet av elva syskon. Vi som vill kan 
efteråt  gå någonstans för att äta eller fika tillsammans.  

Vi träffas antingen i T-banehallen (längs bak) ovanför rulltrappan i Farsta. 11.00  
och tar T-banan till Slussen, byter till linje 13/ Ropsten eller 14 /l Mörby  till  
Östermalmstorg och promenerar 2 kvarter till Pantbanken,  
eller utanför Pantbanken på Storgatan 8 , Klockan 11.45.  

Ansvarig Marianne Sundström Anmälan E-post: masundstrom@gmail.com 
eller SMS till: 070-713 22 07 Ange på anmälan: Pantbanken och ditt namn 
Sista anmälningsdag: 4 oktober Sista betalningsdag: 6 oktober 
Pris: 50 kr Ange på betalningen: Pantbanken och ditt namn  
Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Onsdagen 24 okt kl 12.00  gör vi ett besök på  
Pantbanken Sverige  på Storgatan Östermalm. 

Detta blir tredje året vi besöker Nynäshamns Ångbryggeri för att 
höra historien om hur några entusiastiska hembryggare byggt upp 
ett fantastiskt hantverksbryggeri. Vi provar 8 olika ölsorter och 
går en rundtur i produktionslokalerna. 
Glädjande är att många uppskattar detta besök så mycket att de 
återkommer varje år, men även nya deltagare är välkomna. Det är 
också roligt att vi uppfyller jämställdhetskraven med lika många 
kvinnor som män vid dessa besök. 
Visningen med ölprovning och tilltuggsbricka kostar 350 kronor  
De som varit på en ölprovning tidigare vet att vätskebalansen 
behöver någon timme för att stabilisera sig igen. Vi tar det därför 
litet lugnt innan vi sätter oss på pendeltåget hem. 
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Vi går på Café Älskade traditioner, Södermannagatan 42 
Onsdagen 14 november kl 12.00  

Vi träffas vid	T-bana	Skanstull,	uppgång	Ringvägen	utanför	spärrarna	kl		12.00 

Ansvarig Marianne Sundström Anmälan E-post: masundstrom@gmail.com 
eller SMS till: 070-713 22 07 Ange på anmälan: Älskade traditioner och ditt namn 
Sista anmälningsdag: 31 oktober Sista betalningsdag: 2 november 
Pris: 110 kr Ange på betalningen: Älskade traditioner och ditt namn 
 Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Caféet som fått restaurangutmärkelsen White de 
senaste tre åren är inrett i retromöbler från mitten 
av 1900-talet de serverar Älskade Traditioner 
våfflor i en rad olika former - från den maffiga 
dessertvarianten till den lite mer "matiga" med 
exempelvis löjrom, kyckling eller ekologisk 
fetaost. Nostalgiskt och uppdaterat på samma 
gång. Detta måste besökas! På vägen dit tittar vi in 
i Söders Antikhörna på Ringvägen. Går vidare  till 
Kerstins Vävateljé och M&L Antik & Inredning på 
Södermannagatan.  

Stadsdelens vaktmästarservice d.v.s. Hemmafixaren 
Denna servicetjänst är till för att man ska undvika fallskador i hemmet                                                                                 
* Den är till för dig som fyllt 75 år och bor i Stockholms stad 
* Du får hjälp med vardagssysslor som är tunga eller riskfyllda för äldre t.ex byta taklampor 
* Det är avgiftsfritt 
* Det behövs inget biståndsbeslut 
Max 6 timmar per år och hushåll 
Kontakta Fixaren Anders i Farsta på telefon 08-508 47 055, eller mobil 076 124 77 30  
vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00 -16.00. 

Sätt personkryss för en senior i höst. 
I valet i höst måste landets drygt två miljoner pensionärer rösta 
på de kandidater som företräder deras intressen. Sätt därför ett 
personkryss för någon av de äldsta kandidaterna. 
Endast ett kryss för en person fler kryss innebär enbart en röst på 
partiet, inte någon person. Det är enda sättet att få bort 
orättvisorna mot oss äldre. Cirka 900 kandidater till riksdagen är 
65 år eller äldre. Men de allra flesta har ingen chans att bli valda, 
de placeras för långt ner på valsedeln. Därför är det viktigt att 
vi kryssar för dem så de har möjlighet att komma in. 
Partierna brukar lämna ut presentationer av sina kandidater där 
åldern redovisas. Det gäller för valen till riksdag, landsting och 
kommun. 
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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: 15 november Sista betalningsdag:18 november Pris: 150 kr  
Ange på betalningen: Prövningar och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Vi träffas vid Munkforsplan i Farsta 28 november kl 16.00 där vi hämtas med Buss 

Ansvarig Hans Elfving Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se 
eller SMS till: 0707 22 86 18 Ange på anmälan: Julbord, namn och födelsedatum 
Sista anmälningsdag: 26 oktober Sista betalningsdag: 26 november 
Pris: 454 kr Ange på betalningen: Julbord, namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Prövningarna fortsätter onsdagen den 5 december 
Tid: Klockan 15.00 Plats: Kontoret Torsbygatan 38	
De två prövningarna med franska dessertostar ihop med franska viner utföll till deltagarnas 
belåtenhet. Vi tar oss därför an en ny prövning. Denna gång blir det Italienska nyttigheter vi 
provar. Parmesan kontra Grana Padano, Spumante kontra Prosecco, Extra Vergine olivolja 
kontra olivolja Novello, lufttorkad skinka, oliver och lite rött italienskt vin intar vi också. 
  
Vi gör detta utan någon professionell vägledning 
utan njuter bara av det goda som italienarna förstår 
att uppskatta. Priset för denna prövning är 150 
kronor, vilket är självkostnadspris.	

Denna gång åker vi på en dygnskryssning till Mariehamn med Cinderella. 
Efter förra årets kryssning gjorde vi en rundfråga bland deltagarna och de flesta tyckte att en 
dygnskryssning skulle vara att bra alternativ detta år. 
Resan börjar i Farsta kl 16.00 där vi hämtas upp med buss, som kör oss ombord på  båten i 
Stadsgården. Väl ombord ombord ställer vi in våra saker i hytterna och kl 18 väntar julbordet 
med fritt öl, vin eller alkoholfritt alternativ, det går att köpa till en snaps för att motverka eller 
späda på eventuell sjögång. 
När vi är mätta och belåtna kan vi handla i taxfreebutiken och roa oss på båten. På morgonen 
väntar sjöfrukost mellan kl 07.00 och 09.30 svensk tid. Därefter roar vi oss som vi känner på 
båten.  
Tillbaka i Stockholm tar bussen oss hem till Farsta. Beräknad hemkomst kl 18.00.  
Grundpriset för allt detta är 454 kronor, vilket inkluderar bussresan, kryssningen i delad 
Inside Standardhytt, julbordsbuffé med vin, öl läsk och kaffe, frukostbuffé samt trevlig 
samvaro.  

Vi upprepar succén med Julbordkryssningen  
Datum 28 – 29 november 
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Det är jag som kallas Webbredaktör. 
 

Vad är då en webbredaktör? Jo det är en person som jobbar 
med 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.		

Nu är min fråga till dig. Vad tycker du skulle kunna göra vår hemsida bättre.  
Sökvägar? Layout? Text? Bild? M.m? Jag är tacksam för alla åsikter och 
bidrag, som kan göra vår hemsida ännu attraktivare. 
Skulle du vilja bidra till en bättre hemsida? Har du bra bilder som säger mer 
om Farsta, så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig! 
Mob: 070-3507466 Epost: leif_brander@hotmail.com 

Har du en e-postadress eller en mobil, men inte får dessa 
meddelanden kan det bero på att du måste meddela oss dina 
uppgifter. Enklast gör du det  med ett mail eller SMS till Hasse 
Elfving. Mobilnummer: 0707 22 86 18 
E-post: hans.elfving@comhem.se 

Redan nu skickar vi e-post och/eller SMS till många av våra 
medlemmar med påminnelser om våra arrangemang. Vi har också 
möjlighet ibland att erbjuda aktiviteter, som arrangeras av andra 
SPF-föreningar eller av distriktet.  

Vi vill gärna nå dig oftare än med Bulletinen. 

  

Namn och kontaktuppgifter till oss i Farstas 
pensionärsråd hittar du på webbplatsen 
evald.stockholm.se/extern 
Protokollen från våra sammanträden publiceras varje 
månad på Insyn, tillsammans med övriga ärenden till 
stadsdelsnämndens sammanträden: insynsverige.se/
stockholm-farsta 
 

- Pensionärsrådet är viktigt. Det 
ger oss möjlighet att påverka i 
frågor som nämnden sedan ska 
fatta beslut om, säger Alexandra 
Posacki, som representerar SPF 
Farsta och är rådets ordförande. 
Hör av er till mig om det är 
något ni tycker att jag ska ta upp 
i nämnden.  

Farsta stadsdelsnämnds Pensionärsråd 
Om pensionärsrådet 
 

Kommunfullmäktige har bestämt att alla stadsdelsnämnder ska utse 
pensionärsråd, som nämnden kan samråda med i frågor som rör 
seniorers levnadsförhållanden. Råden består av tio personer som utses 
på förslag från lokala pensionärsföreningar, vanligtvis PRO och SPF. 
I Farsta stadsdelsområde finns tre PRO-föreningar och två SPF-
föreningar. Det är de som föreslår vilka som ska ingå  
i det lokala pensionärsrådet. 
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Tävling: Du kan vinna vin eller kaffe genom att läsa Bulletinen! 

Skicka dina svar till spf.farsta@telia.com , sms:a till 0708 43 93 90, lämna det i vår 
brevlåda på Torsbygatan 38 Dragningen äger rum på månadsmötet.  
Första pris en god flaska vin eller 1 kg kaffe.  
Andra- och tredjepris en fribiljett till månadsmöte eller BD-träff. 
Svara senast 15 september Dragning på månadsmötet 18 september 

1. Vad stod i rubriken överst på sidan 10 i  förra numret av Bulletinen Nr 2 2018 ? 
2. Vad planerar vi att göra 24 oktober 2018? 
3. Vilket mobilnr har Hasse Elfving? 
4. På vilken sida står det om Framtidsfullmakt? 
5. Vem är kassör i föreningen?  

Vi hade ingen TV. inga Dator-spel, inte 99 TV-kanaler, inget surround-sound, inga mobiltelefoner,  hemdatorer 
eller chatrooms på internet. 
Vi hade vänner! Vi gick ut och fann dem! 
Vi ramlade ned från träd, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder, men 
ingen blev stämd efter dessa olyckor. Det var olyckor. Inga andra kunde få  
skulden - bara vi själva. Kommer du ihåg olyckorna? 
Vi slogs, blev gula och blå och lärde oss att komma över det. Vi hittade på lekar med pinnar och tennisbollar 
och åt jord och gräs. Till trots för alla varningar, så var det inte många ögon som blev utstuckna, och gräset 
växte inte inuti oss i resten av våra liv. 
Vi cyklade och gick hem till varandra, bankade på dörren, gick rakt in och blandade oss i samtalet. 
Vissa elever var inte så kvicka som andra i skolan, så de föll igenom och var tvungna att gå om ett år. 
Vi fick äta jordnötter. Åkte bil utan bälte (med föräldrar som rökte i bilen) Fick aldrig skjuts utan fick ta oss 
själva gående eller per cykel.   
Denna generation har fostrat några av de mest riskvilliga, de bästa problemlösare och investerare någonsin.  
De sista 50 åren har varit en explosion av nya idéer. 
Vi hade frihet, fiasko, succéer och ansvar, och vi lärde oss att förhålla oss till alltihop. 
Och du är en av dem. Grattis! 
Du har fått  uppleva den stora lyckan att växa upp som barn, innan lagstiftningsmakten och andra  
myndigheter reglerade våra liv till vårt eget bästa...  
Det goda livet var vårt! 
Eller hur!                                                                        Denna text finns i många versioner ursprungen okänt. 

 
Våra barnsängar var målade med blybaserad färg. Vi hade inga barnsäkra 
medicinflaskor, dörrar eller skåp, och när vi cyklade bar ingen av oss hjälm. 
Vi drack vatten från trädgårdsslangen och inte ur flaskor. 
Vi åt bröd med smör, drack läsk med socker i, men blev aldrig överviktiga, 
därför att vi alltid var ute och lekte. 
Vi delade gärna en läsk med andra och drack ur samma flaska, utan att någon 
faktiskt dog av det. 
Vi använde timmar på att bygga lådbilar av gamla skrotade saker, och körde i 
full fart ned för backen, bara för att lite senare komma på att vi hade glömt att 
sätta på bromsar. 
Efter några turer i diket lärde vi oss att lösa problemet. Vi gick ut tidigt om 
morgonen för att leka ute hela dagen, och kom hem först när gatubelysningen 
blev tänd. Ingen kunde få fatt i oss på hela dagen - ingen mobiltelefon. 

Förra numrets tävlingsvinnare: 
1:a pris Kerstin Bennerstam   2:a pris Karin Dierks-Eckardt   3:e pris Maj-Britt Schmidt 

Folk äldre än 60 borde vara döda. 
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SVERIGE 
PORTO BETALT  

PORT PAYE B 

Han talade så att vanligt folk förstod eller som han 
uttryckte det till Nisse i Hökarängen. Nisse i 
Hökarängen är en påhittad person som först användes 
på redaktionen för det svenska TV-
nyhetsprogrammet Aktuellt på 1970-talet. Nisse 
i Hökarängen representerade 
nyhetsprogrammets målgrupp och var en 
genomsnittstittare. 
Stig Fredrikson, föddes 20 mars 1945 i Aneby i 
Jönköpings län. Åren 1972-76 var han 
utrikeskorrespondent i Moskva. På  Ekoredaktionen 
1976-79,1979–1982 utrikeschef vid Aktuellt, 1982–
1986 korrespondent i Washington.1987-1993 
utrikeskommentator för Aktuellt. 1993-2001 
redaktionschef för Aktuellt. 2001 utrikespolitisk 
kommentator i samma program. 
År 2004 ordförande för Publicistklubben 
Fredrikson har goda språkfärdigheter i ryska. Han har 
intervjuat Aleksandr Solzjenitsyn vid flera tillfällen. 
Fredrikson var under tidigt 1970-tal en hemlig 
budbärare mellan Solzjenitsyn och delar av den västliga 
världen, och hjälpte till att smuggla ut Aleksandr 
Solzjenitsyns böcker. 
Fredrikson har på senare tid brevväxlat med och skrivit 
en bok om den fängslade och numera frigivne oligarken 
Michail Chodorkovskij.    

Den ryska björnen   Aleksandr Solzjenitsyn        Michail Chodorkovski			Vasilijkatedralen	

Stig Fredrikson prisas för 
sitt civilkurage 
Utrikeskorrespondenten och 
författaren Stig Fredrikson, 
född i Aneby, fick Dag 
Hammarskjöldspriset 2016. 
Han fick priset för att han i 
Dag Hammarskjölds anda 
visat prov på särskilt 
civilkurage. 

Stig Fredriksson höll ett mycket intressant föredrag för oss på 
månadsmötet 17 april under rubriken ”Vart går Ryssland under Putin”. 
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