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SPF Seniorerna Trögd på hemlig resa

30 nyfikna medlemmar strålade samman vid Enköpings Åkeri, där de påbörjade sin 
hemliga resa. Ordföranden Monica Johansson hälsade välkommen och därefter 
berättade åkeriets VD Sven Liljander den fantastiska historien om hur man under 5 
generationer och 100 år utvecklats från häst och vagn till 110 bilar och 55 släp. Karl 
Viktor Johansson, farfars far och torpare från Värnamo, köpte två gårdar där åkeriet 
ligger idag. 1917 startade Gustaf Johansson företaget med 3 hästar och en vagn och 
körde mjölk vid Grillby mejeri. 1923 köptes den första lastbilen, som tog 14 
mjölkflaskor på flaket. Successivt har man sedan köpt till andra åkerier, skaffat fler 
bilar och anställt chaufförer. 1960 kunde man skaffa tankbil för att köra mjölk. Man har
också haft droskrörelse, kört grus och boskap m.m. År 2000 fick man utmärkelsen 
årets företag. Man arbetar idag med krets- och lokaltrafik, fjärrtransporter och 
distributionsnät och har alla certifieringar som går att få för att upprätthålla miljö- och 
kvalitetskrav och naturligtvis trafiksäkerhet. Företaget drivs idag av sönerna Gustav 
och Magnus.
Därifrån drog SPF:arna vidare till Salnecke Slottscafé, som invigdes förra året, för att 
äta lunch.
Färden gick sedan vidare till Bodatomtens Hantverksgård. Där hälsades SPF:arna 
välkomna av ägarna Göte och Margita Rydh, som bjöd på en härlig nostalgitripp med 
smeden i centrum. På ägorna fanns 16 stugor från olika trakter, ett parhus från 
Arlandastad och ett magasin från Vansbro. Alla hus var tidstypiskt och smakfullt 
inredda. Tekniska märkvärdigheter fångade karlarnas uppmärksamhet. Den gamla 
handelsboden var populär och väckte många minnen. Där fanns allt från godis till 
damunderkläder och strykjärnsvärmare. Som grädde på moset rullade Fru Margita ut 
röda mattan och bjöd in till kaffe. Där fylldes alla sinnen av en underbar blandning av 
nybryggt kaffe och levande ljus. Trasmattor var en självklarhet och ljuvliga 
blomsterarrangemang prydde borden. Jag vill lova att kaffet smakade gott.
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