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Månadsmöte oktober 

 

SPF Seniorna Flensbygdens månadsmöte öppnades av v ordf. Lars Falk som informerade om kommande program 
och om möte med SPF Seniorerna Malmabygden för erfarenhetsbyte och gemensamma frågor. 
Lars Falk hälsade Margareta Karlsson välkommen. 

 

Hon berättade till bilder från tre av  sina äventyrsresor.  
Den första gick till Ecuador där vi fick uppleva hisnande landskap på höga höjder och spännande fauna och djurliv 
på Galaposöarna.  
På en plats fanns det brevlådor för utgående post som vidarebefordrades av besökare från hela världen. Margareta 
hade lagt post i brevlådan adresserat till henne själv och som hon fick efter några månader i sin brevlåda hemma i 
Sverige. 

Nästa resa gick till Grönland där vi upplevde de fantastiska isbergen. På Spetsbergen upplevde vi delvis farofyllda 
vandringar där man måste ha uppsikt över förekomsten av isbjörnar. 
Lars Falk tackade Margareta för en fascinerande berättelse och tycktes få tankar om ett liknande reseäventyr. 
 
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning 
 
text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 



  

Onsdagscafé 21 september 

Kvarteret LÄSTEN 
 
Hans Pettersson, som tidigare har berättat om sitt liv i Byggsvängen, återkom för att berätta om 
hur kvarteret Lästen förvandlades under 1980-1990-talet. Innan han fick komma till tals hyllade vi 
honom med ett leve för hans nittioårsdag 21 sept. 
Fram till 1970-talet diskuterades en förnyelse av Flens centrum och var det skulle ligga. Norr om 
järnvägen eller söder därom. ICA hade etablerat sig  på norr där Konsum också fanns  Det beslöts 
att Centrum skulle ligga mellan dessa affärslokaler. 
 

Hans hade mycket kontakter med bl.a. Helge Zander som då var kommunstyrelsens ordförande. Han tyckte att 
Hans skulle köpa ”skiten”, riva kvarteret och bygga nytt. Och så blev det.  
Men att förvärva tomtmarken blev ett äventyr med tanke på ägarna, som hade sitt sätt att göra affärer på. Det hela 
slutade emellertid på ett bra sätt och 1981 togs det första spadtaget. 
Krav på många ändringar i form av att det skulle bli för stort och för dyrt gjorde projektarbetet mycket krävande 
och dyrbart.  
Sommaren 1985 gick byggföretaget i konkurs bl.a. på grund av utebliven ersättning från kommunen för merarbetet. 
En av ”fastighetskungarna” i Sverige tog över och visade upp bilder på hur Lästen skulle bli landets finaste 
affärscentrum med två elvavåningars byggnader. ”Fastighetskungen” klarade inte det utan det slutade med 
konkurs. Bygget stod still under ett antal år. 
Jan Persson, Strängnäs med sitt företag  Kilenkrysset tog över och slutförde bygget. Lästen såldes efter några år 
och de nya ägarna kastade in handduken.  
Lästen ägs numera av Möller och partners, som nu har lagt ut det till försäljning. 

Text: Rolf Borg 

 

  

 Månadsmöte September 

 

Ordf Rune Linder hälsade oss välkomna till septembermötet hos SPF Seniorerna Flensbygden. 

Information lämnades om styrelsens och servicegruppens 
utbildning i Hjärt och Lungräddning. Föreningen har sedan 
tidigare en hjärtstartare i klubblokalen. Under hösten kommer 

styrelsen anordna diskussioner om vad vi önskar driva för 
frågor inför nästa val. 

 

Från KPR möte informerades om överförmyndarens uppgifter, 

som har vuxit stort i och med det stora antalet 
ensamkommande flyktingbarn.  

 



Socialnämndens förslag till höjning av högkostnadsskyddet återremitterades för att se om det finns 
alternativa lösningar för att lindra kostnadsökningarna för de mest drabbade. 

 

Britt-Marie Wahlström hälsade Patrik Forndal välkommen som Studieförbundet Vuxenskolans 
kontaktperson. En enkät delades ut som hjälp till planering av studiecirklar. 

 

Som traditionen bjuder fanns våra Violcittror på plats som spelande, sjungande och glada 
musikanter. 

 

 

Cittrorna förärades med en maskot i 
form av en apa med namnet ”Herr 
Larsson”. 

 
Mötet avslutades med kaffe och 
lotteridragning.    

Text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 

 

 

Månadsmöte augusti 



 
Den årliga sill-lunchen har avnjutits i 10:an. 

God mat, god stämning och trevlig musikunderhållning. 
Jordgubbstårtan var utbytt mot blåbärstårta med jordgubbar i mitten. 
Tyvärr hade några anmälda glömt att avanmäla sig. Inte bra! 

Som vanligt trevliga vinster i lotteriet. 
 
Text och bild: Rune Linder 

 
Damatack mot sillbordet 

 

Grilldag på Forssagården 8 juni 

     

"Efter en mulen och kylig förmiddag var det inte stora förväntningar på eftermiddagen. Men efter lunch vände det, 
solen tittade fram och gjorde eftermiddagen till en härlig stund.  

      

Ett 30-tal SPF:are hade sökt sig till Forssagården som bjöd på härlig miljö några stenkast från skön Uren. Efter att 
grillen tänts och få rätt temp fick besökarna gå en tipspromenad. 

Medan maten intogs underhöll "BULLGUBBARNA".  
 
Eftermiddagen avslutades med allsång och prisutdelning". 
 
 
 
 
 
 
 

Text och bilder: Stefan Gejdeman 



 

  

 Teater 

SPFs teatergrupp bjöd på lustspelet "Kafferepet" den 17 februari. 

 

 
Teatergruppen fick välförtjänta rosor i Eskilstuna Kuriren 

 

Pressklipp från EK om "Kafferepet" 

 

  

http://staging.spf.softronic.se/EPiServer/CMS/Content/contentassets/caa23b47391b4ec386483c379d838638/kafferepet.pdf,,107210?epieditmode=False


Årsmöte 2016 

SPF Seniorerna Flensbygden har haft årsmöte.  
 

  

130 medlemmar deltog och där Agneta Weiszhaupt höll parentation över de medlemmar som avlidit under 
verksamhetsåret.  
Lars Falk ledde mötet. 

 Rune Linder valdes till ordförande efter Gun Holmqvist som avböjt omval. Hon kvarstår dock i styrelsen. 
Bo Samuelsson och Majvor Ekholm avgick och Stefan Gejdeman är ny i styrelsen. Till 
ledamöter i KPR utsågs Rolf Borg och Gun Holmqvist med Rune Linder som ersättare. 
Månadsmötena har haft inslag av kultur och nutidshistoria som Hans Pettersson som 
berättade om sin bok ”60 år i byggsvängen”. Anne och Jan Öster om verksamheten på 
teater Klämman. Medlemmar i styrelsen har deltagit i Distriktets utbildningar om SPF 
Föreningarnas förnyelsearbete. 
I samarbete med SPF Seniorerna Malmabygden har resor genomförts med mål såväl inom 
som utom landet. 

          



Bo Samuelsson avtackades för sitt arbete 
inom styrelsen.  

Gun Holmqvist för sitt arbete som engagerad ordförande 

 

Mötet avslutades med kaffe och 
lotteridragning. Violcittrorna- föreningens 
stolthet stod för underhållningen. 

Text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 

 

 

 

 

 

Rapport från Onsdagsmöte 13 jan 2016 

Lars Falk vice ordförande hälsade 49 medlemmar 
välkomna till onsdagsmötet och informerade om 
kommande program; Årsmötet den 10 februari 
kl.14:00 i lokalen Skjortan, ingång porten närmast 
Hammarvallen, hiss finns. Anmälan till Kaffe 
samkvämet görs på lista i 10:an, eller se kallelsen, 
senast 29 januari 2016. 

 

 

 

Rolf Borg rapporterade kort 

om höstens cirkelverksamhet 
"Vård och omsorg i en ny tid", 
man gjorde ett intressant 

studiebesök hos 
politikeransvariga och hos 
hemtjänsten i Flens Kommun. 

Socialstyrelsen har genomfört 
intervjustudier, som visade 
resultatet för Flen där 90 % av 

seniorerna var nöjda med sitt 
boende och 92 % var nöjda 
med hemtjänsten, vilket var 

positivt.  

  

Solveig Wallén, som är med i SPF:s teatergrupp inbjöd till kommande program 
onsdagen den 17 februari kl 14 i 10:an, då spelar man upp lustspelet "Kafferepet". 



Lars Falk hälsade Flens Kommuns Näringslivschef Mikael Larsson välkommen att berätta om Flens Framtid. Han har 
bott i Flen sedan 1986, och arbetade då som språklärare på Stenhammarsskolan. För tre år sedan antog han 
utmaningen att bli Näringslivschef i Flens Kommun. Han anser att Flens Kommun har en stor utvecklingspotential 
och att det är viktigt att fokusera på det positiva. 65% av all glass i Sverige görs i Flen! 20 maj firas Glassens Dag i 
Flen. 

 

Torsdag 14 januari kl. 8.30-10.00 går starten för öppna möten i stadshuset, företagare bjuds in att ställa frågor och 
få snabba svar i företagsärenden från kommunens handläggare. Varannan torsdag hålls öppna möten, ett led i 
kommunens förbättringsarbete med att utveckla företagsklimatet. 

Skjortan blir ett aktivitetshus. Tanken är att skapa en social och global mötesplats där alla som vill är välkomna. 

Ny framtid väntar vid bruket i Hälleforsnäs. Efter årsskiftet flyttar ostproducenten Jürss in i 
bottenvåningen vid det tidigare personalutrymmet. Det blir ostbutik, produktion och utbildning för nya osttillverkare. 
Man hoppas att osttillverkarens etablering kan attrahera fler matproducenter och handelsaktörer till området. 

Nya Gymnasiet flyttar in och invigs till Påsken 2016. SPF Seniorernas medlemmar är välkomna på 
invigningsevenemanget. 

 

Lars Falk tackar Mikael Larsson för den pedagogiska informationen om Flens framtid med en bukett tulpaner och 
avslutar med orden "Det våras för Flen"! 

Vid pennan, Majvor Ekholm 
Bilder Bo Sandgren 



 

 2015 

 

Kompislunch 

Den sista fredagen i november hade  21 medlemmar i SPF seniorerna Flensbygden mötts upp för att äta 
kompislunch på Biliwi, och som brukligt,  var det glatt och trivsam stämning runt borden. 

   
___________________________ 

SPF Seniorernas gymnastikavslutning 

På SPF Seniorernas gymnastikavslutning underhöll Violcittrorna med musik och skönsång. Medlemmar bidrog med 
fantastiska bakverk, som avnjöts på det mycket goda och trivsamma kaffekalaset. Birgit Löfstedt överlämnade 

blomsterlökar som tack från deltagarna till Margrete Jansson, som förnämligt har varit ledare för gymnastiken.    

 

 

Vid pennan  
Majvor Ekholm 

 

 



  

Intressant besök på Sparreholms Slotts bilmuseum. 

 

 
Ted Larsson guide på bilmuseet hälsade 22 nyfikna SPF 

Senior-medlemmar från Flensbygden hjärtligt välkomna 
till Sparreholms slott i det vackraste av Sörmland, 
omgärdat av ekhagar invid sjön Båven. Vi fick höra lite 

om Slottets historia innan vi lotsas in i bilmuseet.  

För oss veteranbilsentusiaster blir guide turen i bilmuseet ett eldorado. Här finns en av 
Europas finaste bilsamlingar, som visar bilutvecklingen från slutet av 1800-talet fram 

till våra dagar. Här finns omsorgsfullt renoverade bilar med beskrivningar, inte bara om 
modellen, utan också om bakgrunden. 
Ett 60-tal fordon får plats i museet, bland de äldsta fordonen här, är en vacker Ford 

modell A från 1903. Henry Ford konstruerade sin första bil 1896. Den berömda T- 
Forden lanserades först 1908. 

  Kung Carl den XVI Gustafs pappas Mercedes Benz 540 K 1936 finns på plats och är 
troligtvis den dyraste i hela samlingen.  

  

Gustav V:s jättelika Cadillac från 1939 betraktar vi när 
guiden berättar historien hur den hamnade i diket 
utanför Stockholm och därmed gav upphov till namnet 

"Kungens Kurva".  

Den unika stora samlingen av 

både modellbilar, 
modellflygplan och 
emaljskyltar från bland annat 

bensinmackar förstärker det 
nostalgiska intrycket.   

   



 

Efter den intressanta visningen njöt vi av gott fika och samkväm i slottsflygelns vackra 

kultur miljö. Sparreholms slott är väl värt flera besök såväl för den omfattande 
museiverksamheten, som för de vackra omgivningarna. 

 
Vid pennan Majvor Ekholm  
Bilder Bo Sandgren 

 

Onsdag 23 september: Radio o TV-rösten Mats Strandberg  
”35 gubbar på 45 minuter’  

 

 Hur avverkar man 35 gubbar på 45 minuter? Det går inte tror man. Men för Mats Strandberg gick det alldeles 

utmärkt när han gästade SPF Seniorerna Flensbygden.  
Mats är en erfaren snabbpratande Radioprofil som delade med sig av sina radiominnen som framfördes omväxlande 
som imitationer och mycket roliga korta berättelser som han hämtade från sina kontakter med minst fyrtiofem 
gubbar allt från skådespelare, politiker, författare och kollegor på radion. 
Skrattsalvorna var många och v ordf. Lars Falk tackade Mats för fin underhållning och gav honom frågor om kända 
idrottsutövare från Flen och lämnade över ett paket med violte och servetter med karta över sedvärdheter i vår 
kommun-Sörmlands hjärta 

 

  



Berättardag onsdag den 29 juli 2015  
Yvonne Udenius berättade ljusa minnen från 1950-talets Flen och visade gamla svartvita bilder från 
orten. 

  

Orrestaboa byggdes 1864 Flodin& Eriksson, 
Tegelbruket, Boråsboden, Villa Högmark som 
var hemmet för pensionerade 

småskolelärarinnor, de fick ända fram till 1949 
inte gifta sig förtalde Yvonne.  

    

Medikamentförråd och det vackra gamla 

Apotekshuset, där Yvonne hade haft uppdraget att 
bland annat i Thuleparkens damm, plocka blodiglar 
till Apoteket, som man då använde för borttagande 

av åderbråck. 

  

Drygt trettitalet SPF medlemmar hade kommit för att lyssna och se på bilder, de gamla "Flensborna" 
bidrog fritt med kommentarer till de igenkännande fotomotiven.  
Efter visningen njöt vi av fin samvaro, gott kaffe och Kerstins smarriga rulltårtsbakelser med blåbär, 

medan regnet smattrade mot fönstren. 
Text: Majvor Ekholm 

 

Intressant besök i Flens Vägkyrka 8 juli   

Medlemmar i SPF Seniorerna Flensbygden fick en spännande guidad tur i Flens Kyrka av Christer Hjelmare. Flens 
kyrka var uppförd på 1200- talet och har byggts om och till flera gånger.  

 
 
De vackra målningarna i valven med motiv ur Nya Testamentet 
gjordes på 1640-talet genom mäster Nils i Tunatorp.   
 

 



Den vackra predikstolen i svart och vitt var en 
gåva av Britta Ribbing-Rosenhane på 

Stenhammar.   

Det äldsta inventariet i kyrkan är dopfunten från 
1100-talet förtäljer vår guide.  

Efter visning av kyrkans vackra inventarier i sakristian följde en kort stund med andligt spis och sång med 
kyrkoherde Anders Lagbo. 

En liten vandring följde därefter på kyrkogården 
där Per Erik Eriksson visade oss gravstenar och 
berättade om några för Flen historiskt 
betydelsefulla personer. 



 
 

 
Som avslutning njöt vi av gott fika, 
samkväm och sommarvisor i strålande 

solsken. 
  
 
Text och bild: Majvor Ekholm 

  

 

 Månadsmöte på Forsagården den 10 juni 

Vi Samlades för avresa till Forsagården för att tända upp grillen.  

 

 
 
Medan grillen värmdes upp informerade Gun Holmkvist om kommande program.  
 

   



   
 
Vi grillades också med en frågetävling i form av en tippspromenad och det såldes lotter, kastades pil och stövlar.  
 

 
 
Dagen avlöpte under trevliga former. 
 
Text: Bo Samuelsson 
Bilder: Birgitta Engkvist 

  
 

Bussresa till Gårdsjö/Sala/Skultuna 

2 juni utflykt med Forssjöbuss tillsammans med Malmabygdens SPF Seniorer. 

  



Vi anlände till Gårdsjö Älgpark lagom till 

förmiddagskaffet med älgkorvmacka. Korven 
var tillverkad av vilda älgar, inte parkens. 

På långbänkar bakom en traktor 

transporterades vi ut i älgarnas 
hägn 

 
Älgarna var mer intresserade av vad ”husse” 
hade i hinkarna än av oss, men vi fick klappa 

dem och känna på hornen, som än så länge 
inte var så stora. 

 
Det var dock bara husse som fick 
en puss. 

 

 

 
Vi fortsatte sedan till Måns Ols i Sala .... 

 
 
...och åt en jättegod lunch. 

 
Mätta och belåtna fick vi nu en guidad busstur 

... 

 
 

...runt området kring Sala 
Silvergruva. 



  

Vi var aldrig nere under jord, men kunde på museet se, hur det kunde ha sett ut, när 
gruvan var igång. 

Färden fortsatte till Skultuna Mässing. Där fick vi kaffe och jordgubbstårta. Den som 
hade pengar kvar efter besök i två souvenirshopar, kunde lägga dem på vackra 
mässingsaker eller glas i Ittalas affär. Framåt kvällen var vi hemma igen efter en 
trevlig och lärorik dag och vi behövde inte klaga så mycket på vädret heller. Det 
regnade bara lite grann. 
 
Text: Birgitta Engkvist 
Bilder: Peter Baunach och Birgitta Engkvist 

 

Vårlunch 20 maj på golfrestaurangen 

   

Vårlunchen har blivit en tradition, att förlägga den till golfbanans restaurang är inte någon dum 
ide. Solen strålade men utetemperaturen inbjöd inte till att avnjuta maten utomhus. 



Gun kunde hälsa ett 70-tal SPF-are välkomna. Vare 
sig man valt strömming eller viltskavgryta hördes 
bara nöjda kommentarer, maten var utmärkt.  

  
  

Vid kaffet tog golfklubbens ordförande, Monica Falk, till 
orda och berättade om klubbens verksamhet.  
Vice ordf. Bengt Andersson, talade om varför de var så 

mång andra pensionärer, än vi SPFare, i området.  
Just idag var det Seniorgolf något som brukar samla 
många spelare. 

  

  

Britt Marie Fransson meddelade att årets 
Resa ut i det blå kommer att äga rum den 23 
juli.  

Vart, det förblir en hemlighet till den 23 juli? 
 
Text och bilder: Bo Sandgren 

 

 Månadsmöte 13 maj 

SPF Seniorerna Flensbygden hade månadsmöte den 13 maj.  
Ordf. Gun Holmqvist informerade om kommande program.  
Vårlunchen på Norrtorp 20 maj, resa till Bergslagen 2 juni,  
månadsmöte på Forssagården med grillning, vi är också inbjudna till Vägkyrkan i Flen 8 juli.  
Resa i det blå 23 juli. 

  
Majvor Ekholm bjöd in till konstrunda som går av stapeln 13 september. 

Britt-Marie Wahlström gav exempel på vad vi kunde vänta oss vad gäller studiecirklar under hösten. 

  

Vår kände djurfotograf Tage Wahlberg berättade om sin samling 
av fågelägg som kommer att visas på Naturum i Malmköping i 
sommar. Han visade bilder på många arters ägg och berättade 

många intressanta händelser i samband med insamling och 
märkning av fåglar. 



Han hade upplevt att en bofinkshona lagt 54 ägg i en följd.  
Tage berättade dråpliga händelser när han hade två tama grävlingar som även sov i hans 

säng.   
Han samarbetade också med Jan Lindblad och hans tigrar på en ö i en 
sörmlandssjö.  Tigrarna lyckades rymma tre gånger genom att simma till fastlandet. Alla 

rymningar slutade som tur var lyckligt. 
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning. 
 
Text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 

 

Onsdagen den 8 april berättade Fredrik från Trädgår'n i Flen om vårens blommor. 

      
 

  

  



Onsdagen den 25 mars visade Seniorshopen kläder 

 
Foto: Birgitta Engkvist 

 

  

Månadsmöte 11 mars: Hans Pettersson berättar historia och historier från byggsvängen. 

Ordf. Gun Holmqvist inledde månadsmötet 
hos SPF Seniorerna Flensbygden med en 
presentation av den nya styrelsen och 
Servicegruppen. Hon informerade om 
kommande program och resor och om 
möte med KPR som bl.a. hade besök av 
demenssjuksköterskan Nina Rolf. 

  

  

  

  

  
Hans Pettersson berättade om sin verksamhet som 

byggmästare i Flen. Han kom till Flen för att reda ut 
en tvist åt sin dåvarande arbetsgivare. Flens Bygg AB 
startades 1955 och många uppdrag fick hans företag. 

Som exempel Skjortan, Sagabiografen, olika projekt 
för Glacebolaget och Yxtaholms slott. Bygget av 
Sagabiografen blev föremål för ett aprilskämt då 

tidningen kunde meddela att bygget hade kollapsat 
och det skulle bli flera månaders försening. Många 
minnen hade han från många färgstarka och skickliga 

yrkesmän han hade haft i sin tjänst under 60 år i 
Byggsvängen  

  



 

  

Text: Rolf Borg 

Bilder: Bo Sandgren 

 

 "Må bra, bli en kräsen konsument" föredrag av Tommy Svensson  

  

 Tommy Svensson, miljöinspiratör, 
författare och debattör inbjuden av 

SPFSenioerna Flensbygden höll ett 
spännande, informativt och humoristiskt 
föredrag under rubriken ”Må bra, bli en 

kräsen konsument”.  

  

  

 Han lärde åhörarna att vad vi äter påverkar oss mer är vi 

tror. Han gjorde en genomgång av de otroligt många 
tillsatser som finns i den mat vi köper. Tillsatserna har 
ökat dramatiskt de senaste åren.  

 Är tillsatser ett sätt för tillverkarna att 

lura oss konsumenter så att de själva 
tjänar mera pengar? I samma takt som 
maten förändrats har också allergier 

diabetes, astma och andra kostrelaterade 

  



sjukdomar ökat.  

 

 

Det var för många en viktig väckarklocka och man kan 
förmoda att det i ökat utsträckning kommer att läsas på 

många innehållsförteckningar innan man lägger varorna i 
sin korg. 

Text: Rolf Borg 

Bilder: Bo Sandgren 

 

  

Årsmöte 2015 

SPF Flensbygden höll årsmöte 18 februari på Bildningscentrum Prins Wilhelm. 

 

Ordförande Gun Holmqvist hälsade 130 medlemmar välkomna och 
lämnade över till Agneta Weiszhaupt att hålla parentation över de 

medlemmar som avlidit under året. 

 



 

Rolf Borg utsågs att leda mötet. Han kommenterade verksamhetsberättelsen som visade ett verksamhetsår som 
varit omväxlande och innehållsrikt. 
Det nya föreningsnamnet SPFSeniorerna Flensbygden antogs. 
Gun Holmqvist omvaldes som ordförande. Nya i styrelsen är Majvor Ekholm och Gun Hansson. Avgående 
ledamöterna Ritva Juslin och Carin Asplund avtackades. Till föreningens ledamöter i KPR valdes Gun Holmqvist och 
Rolf Borg med Christina Åkerman som ersättare. Maj-Britt Skoog och Rolf Borg utsågs till hedersmedlemmar i 
föreningen.  



 

Efter mötet underhöll gruppen Bullgubbarna. 

Text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 

 

  

Månadsmöte 14 januari 2015: Alf Thorsjö kåserade under rubriken ” Mitt 
liv bland serierutor och pratbubblor”. 

Många medlemmar trotsade halkan och fyllde lokalen till bristningsgränsning när SPF Flensbygden hade 
januarimöte. 

Ordf. Gun Holmqvist informerade om kommande aktiviteter som resor till Island och Irland. Årsmötet äger rum 
onsdag 18 februari på Bildningscentrum Prins Wilhelm, Föreningen byter också namn till SPFSeniorerna i 
Flensbygden. 



 

Alf Thorsjö, flensbo sedan 1985 berättade om sitt liv som serietecknare. Många figurer har kommit genom hans 
penna. Fantomen, 91an, Pelle Svanslös, Åsa-Nisse för att nämna några. 

            



 

Text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 

2014 

 Teater på 10:an 

Det var inte många stolar lediga när SPFs teatergrupp bjöd 

på ” Liten dramatiserad berättelse från gamla Flen”. En 
både lärorik och intressant föreställning framförd på ett 
underhållande sätt.  

Det handlade om allt från framgångsrika entreprenörer i 
bl.a. mejeri- och gris-branschen, via tragiska 
människoöden till vad som utspelats i slott och koja.  

 

 

Vi serverades fakta både i tal och sång.  
Här, teatersverige, har ni gått miste om 

ett gäng teaterbegåvningar eller tänker 
teatergruppen lämna Flen för någon 
större teater.  



 

 

 

Text och bilder: Bo Sandgren   

  

Månadsmöte med Superduon Sandevärn och Linnskog  

 

SPF Flensbygdens månadsmöte gick som traditionen 
bjuder i musikens tecken.  

Ordf. Gun inledde dock med information om 
Distriktets verksamhet och berättade om några 
utbildningar som varit och kommer att vara till nytta 

för ett antal förtroendevalda i vår förening. Det 
handlar om KPR, Folkhälsoombud och program- 
studie- och reseansvariga.   

Kommande program handlar om boknyheter, 
adventskaffe, julkonsert och julbordsresa och 

besök av Lucia. 
 
För musiken svarade Superduon Linnskog och 

Sandevärn som serverade ett omväxlande 
program omfattande jazzlåtar och visor och 
schlagers på klarinett, tenorsax och 

piano. Bland kompositörerna kan nämnas 
Acker-Bilk, Sidney Bechet. Lillebror Söderlund 
och Olle Adolfsson.  

 

De båda musikanterna gör verkligen skäl för epitet ”Superduon” 
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning 
 



Text: Rolf Borg 
Bild: Bo Sandgren 

Tänkvärt besök på Volvo Parts i Flen. 
- Jag hade en uppfattning att det här intresserar nog inte mig, men oj vad 
jag bedrog mig! 
 

27 medlemmar i SPF Flensbygden njöt av gott fika medan vi lyssnade till 
historien från år 1850 då sågverket anlades på platsen.  1924 ombildades 
företaget till aktiebolag under namnet Aktiebolaget Olléns 

Tröskmaskinfabrik.  
 

År 1945 köptes fabriken upp av Bolinder-Munktell och 1951 året efter Volvo köpt in sig i BM flyttades 
trösktillverkningen från Eskilstuna till Flensfabriken.  
Tio år senare flyttades tillverkningen återigen, denna gång till BM-Volvos lokaler i Hallsberg. Fabriken i Flen blev då 
Volvo Penta och man började med nytillverkning av båtmotorer och övertar renovering av motorer från fabriken i 
Skövde. På 1990 talet minskade Penta sin tillverkning i Flen och 1993 upphörde den helt, vilket medförde stora 
uppsägningar på företaget. Man jobbade vidare med eftermarknads- produkter och blev 1998 en del av Volvo Parts 
AB. 

Verksamheten idag 

 

Vi fick se en film om verksamheten idag och därefter gå på en 
intressant guidad tur där vi lärde oss om objekt-sortering, 

utbytessystem, nymontering, funktions-reparationer och att kunden får 
avdrag på sin nya motor/reservdel om den gamla lämnas in. Den 

renoveras och säljs som reservdel.  

Priset kan bli ca 70% i jämförelse med helt nytt, DH Horisontaldiesel, bussars "pannkaksmotorer", 
lagerhållning och distribution av reservdelar, bytessystem och om tillbehör till främst Volvos 

lastvagnar, bussar och entreprenadmaskiner.  
Idag har man 226 anställda, lokalytan kan rymma 4000 diselmotorer, man jobbar också med 

nytillverkning. Vi fick ta del av Volvosteget, ökade satsningar att anställa kvinnor. 

- Jag trodde det skulle vara ett smutsigt arbete och bullrigt, men 

det mesta var rent, maskiner lyfter allt tungt och på vissa 
arbetsstationer är det lite oväsen, men man använder 

hörselskydd. Tidigare arbetade man på ackord, men detta är 
borttaget, och man uttrycker trivsel och nöjdhet med 

arbetsresultatet från personalen och ledningens sida.   

Företaget arbetar aktivt med återvinning och miljöaspekter blir allt viktigare i företaget. Ett trettital 
kvinnor har nyrekryterats och som förtaldes mig, så trivs de mycket bra! Tack till alla inblandade för 

ett givande arrangemang från nöjd studiebesökare; 
 
Text: Majvor Ekholm Flen 

Bilder: Bo Sandgren 

Informationsmöte med Lars Erik Larsson 



 

SPF Flensbygden hade på sin lördagsträff i oktober 
besök av Jan-Erik Larsson, nuvarande 

kommunstyrelseordförande och med största 
sannolikhet även kommande. Jan-Erik berättade 
varför han blev flensbo och uttryckte att han så ville 

förbli. Den viktigaste frågan för kommunen är Skolans 
möjligheter för att våra ungdomar skall få en god 
start. Många behöver söka sin utkomst utanför Flen 

och då är det viktigt att vi har bra kommunikationer 
som man kämpat hårt för. Han nämnde som exempel 
att vi har bidragit till att rädda UVEN som stannar i 

Flen på sin väg mellan Norrköping och Sala. 

Man har också medverkat till att regionen 
köper in egna tåg som startar 2017-2018. 
Inom Äldereomsorgen ser man det viktigt att 

behålla boendena på de olika orterna i 
kommunen även om det är mer kostsamt. 
Frågan om bredband är viktig. Upphandlingen 

av färdtjänsten är klar för nästa period och 
förhoppningen är att allt skall fungera bättre 
med nya operatörer. På fråga om invandring 

svarade han att av asylboende i länet stod vi 
för 44 %. Han menade att fler kommuner 
borde ta sitt ansvar, men betonade också att 

man har ett mycket gott samarbete med 
Migrationsverket 

 

 

 

 

 

Text: Rolf Borg 
Bilder: Bo Sandgren 

  

Månadsmöte  

Oktobers månadsmöte hos SPF Flensbygden inleddes med att ordf. Gun Holmqvist informerade om det kommande 
fullmatade programmet, som bl.a. innehåller studiebesök på Volvo Parts, besök av kommunstyrelsens ordf. Jan-Erik 
Larsson, Glade Glenn i Bettna, boktips av Nils Horndal och Julkonsert efterföljande Julbordsresa i december.  
Dagens program ägnades åt ”flensnostalgi” genom att filmer om hur Konsum kom till Flen och andra händelser i vår 
stad, som bygget av tvåhundra lägenheter i Salstaområdet där flensborna tycket att hyrorna blev för höga men att 



utifrån kommande gärna bokade lägenhet för att hyran var låg i jämförelse med andra orter. Mötet avslutades med 
kaffe och lotteridragning. 

Månadsmöte  

 

Septembermötet hos SPF Flensbygden inleddes med att ordf. Gun Holmkvist 
informerade från förbundets kongress i Jönköping som bland många viktiga beslöt om 
namnändring till SPF Seniorerna. 

Kommande aktiviteter och resor redovisades. 

 

Studieansvarig Anita Karlsson informerade med hjälp av Anna-Sara 
Hammarqvist från Vuxenskolan om kurser och kommande studiecirklar. 

  

 

 

Augustimötet med Kommunala Pensionsrådet besöktes av kommunstyrelsens 
ordförande Jan-Erik Larsson och nya kommunchefen Cecilia Vikström. De informerade 
om bostadssituationen i kommunen. Hemgården i Malmköping öppnas i januari med tio 

platser särskilt boende.  
Ny politisk organisation har beslutats om i kommunen. Det innebär färre antal nämnder 
och råd. KPR kommer dock att vara kvar oförändrat.  

Små enheter av särskilt boende finns nu i Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och 
Sparreholm.  
Trygghetsboende har inte kommit lika långt men finns i Bettna. Ytterligare några är på 

gång i Flen. 

 

Som sista höjdpunkt fick vi åter njuta av vårt egna spelglada gäng” Violcittrorna”, som även har spritt glädje med 
sina program på många håll i Sörmland.  
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning med frukt och grönsaker som vinster.  

 

  



Reseminne från Skotlandsresan 

- Oj, vad mycket vi har fått uppleva på en av våra livsresor i det vackra Skotska 
Höglandskapet!  Vid vår ankomst till Edingburgh mötte oss reseledaren Patrik och 
guiden Lena. Efter strul med en saknad koffert, tog oss den i kilt stiligt klädde chauffören 
James, tryggt med oss på bussfärd västerut. 
Medan vi vilade blicken längs den sköna Loch Lomond, Storbrittaniens största sjö, fick vi 
en utförlig praktisk beskrivning av Lena hur olika hotellrum kan se ut. Hur kranar, 
kontakter, strömbrytare, termostater kan te sig och om brittiska penningars värde och 
utseende. Skottland är ett "dricksland", informerade hon om och om tre rätters middag 
och inköp av dryck mm.  

 

 

    

Vägen gick vidare in mot Skottlands hjärta, och det forna kungariket numera Argyll. Vi lyssnade nyfiket till Lenas 
fängslande berättelser om klanfejder, Inverary Castle och klanens Campells starka fäste sedan århundraden tillbaka. 

 Under den fortsatta resan åker vi med den pålitlige chauffören James många 
magiska "miles" i det fascinerande Skotska vackra landskapet, fåren och 

ljungens rike. Bördiga åkrar, branta bergväggar vi anar det mäktiga Ben Nevis 
berget är täckt av moln, mjuka kullar och hedar var spektakulärt att uppleva, 
mot den ibland dramatiskt mörka himlen. Vi lyssnade på Lenas intressanta 

berättelser om den Skotska historien från 400 f. kr vikingatiden, Slaget vid 
Hastings 1066, slaget i Bern 1314 till nutid. Om förhållandet mellan skottar 
och engelsmän, om två språk, om sociala aspekter och om livet i vardagens 

Skottland. 

 



 

 

Bland höjdpunkterna på resan var fågelshowen och 
att få höra om tillverkningen av whisky - livets 
vatten.  Framställningsmetoder, 

destillationsapparatur, lagringen på olika ekfat, 
speciella råvaror, torvens, vattnets mineralhalt och 
renhets betydelse för kvaliteten.   

Att få glädjen att provsmaka och lära känna 
hur en god whisky med mycket rund och 

fruktig med liten rökighet, mjuk struktur och 
en förvånande doftrikedom smakar. En 
oförglömlig upplevelse blev besöket på The 

Whisky Castle med den charmfulle 
affärsmannen, som bjöd på olika sorters 
whisky. 

 



 

  

Efter stadsrundturen i Edingburgh den sista dagen av 
rundresan, bestämde vi oss att själva besöka The Georgian 
House med anor från år 1767, en fin känsla att uppleva hur 

man inredde och  bodde och se klädmodet från början av 
1800 talets början.  Därefter hann vi med ett kort intensivt 
besök på Nationell Gallery. Ett festligt avslut senare på 

kvällen att vara med om folkhavet och se showen The Royal 
Edingburgh Military TATTOO. 

  

 

 

 Bakom varje upplevelse förmedlade de sin kunnighet, tack till vår eminenta guide Lena, som spred vänlighet och 
reseledaren Patrik för en välarrangerad och oförglömlig innehållsrik rundresa i det vackra Skotska landskapet. 
Hälsningar från mycket nöjda resenärer. 

Text: Majvor och Bo Ekholm i Flen. 
Bilder: Inger och Bosse Sandgren 

  



  

Resa till Abbamuseet o Gråfors samlingar 

SPF Flensbygden och SPF Näckrosen gjorde en resa till Stockholm i juni. Målet vara ABBA-museet och Gråfors 
samlingar i Sparreholm. Förmiddagskaffe vid kanalen i Södertälje. ABBA-museet blev en stor upplevelse med vackra 
scenkläder och mycket musik. På återresan stopp i Södertälje för  god middag på charmiga Glashyttan. I 
Sparreholm välkomnade Gråfors oss med positivspel och visade oss delar av sin enorma samling av saker sedan 
urminnestider. Nostalgimuseum gör verkligen skäl för namnet 

Månadsmöte på Forssagården 

SPF Flensbygden hade traditionsenligt lagt sitt junimöte vid Forssagården.  

 

V ordförande Lars Falk hälsade välkommen och informerade om verksamheten under kommande sommar. 
Kompislunchen 27 juni blir på Norrtorps golfrestaurant, besök hos Vägkyrkan i Flen 2 juli, resan i det blå går av 
stapeln 24 juli, berättardag med Yvonne Uddenius 30 juli, Sillunch 13 augusti och vi äter surströmming 4 sept. 

 
Ulf Björnstjerna berättade om tillkomsten av den fina anläggningen.  



Carin Asplund hade anordnat en trevlig tipspromenad 
innan vi fortsatte med grillningen av medhavd mat som  

bestod av allehanda korvar, hamburgare, grillspett 
och kyckling. 

 

   

Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning, som avslutades samtidigt som ett stilla regn 
gjorde entré. 

 

Utflykt Hjälmaren runt  22 maj 

SPF Flensbygdens resa Hjälmaren runt inleddes i strålande vårväder. Först besökte vi Hjälmare Docka och efter det 
bar det av till Arboga och dess vackra och spännande kyrka. I kyrkan uppenbarade sig en Munk som kunde ge oss 
historisk information. Resan gick vidare till Örebro för lunch i den välkända Svampen. Renoveringsarbetet var 
fördröjt så vi luncha i Wadköping, som ju är en upplevelse i sig. Sista stoppet blev i Hjälmaregården för 
eftermiddagskaffe.     



Informationsmöte  21 maj 

SPF Flensbygden har haft besök av Stefan Zunko som är Socialnämndens ordförande i Flens kommun. Han 
informerade på ett mycket trevligt sätt om nämndens uppgifter och ansvar. Han informerade om de lagar man har 
att rätta sig efter. Därtill kommer Socialstyrelsens anvisningar och regler. Information lämnades också om olika 
taxor som gäller när vi som invånare brukar tjänsterna. Mycket har hänt på de olika områdena under senare år och 
när Stefan avgår som nämndordförande i höst kan ha se tillbaka på många positiva saker som han varit med att 
fatta beslut om 

SPF Flensbygden hade sitt Majmöte i Golfrestauranten på Norrtorp.  
 

 
Ordf Gun Holmqvist informerade om kommande 
program och resor. 

 

 

Inger Höglund berättade om golfens utveckling 

från 1300-talets Skottland till idag. Flens 
Golfklubb startade i slutet på åttiotalet och är med 
sina 800 medlemmar störst i Sörmland. Gästerna 

erbjöds att prova på puttningstekniken, som är 
nog så svår. 



I samband med mötet bjöds också till den 
traditionella Vårlunchen. Golfrestauranten var mer 

än fullsatt och skötte sig med den äran med att 
servera en god fiskrätt och en lika god 
köttfärslimpa 

 

 

 

Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.  
 
 
 
 
 

 

  

Besök hos Vrena Mekaniska Verkstad 24 april  
  

En solig vårdag besökte ett 15-tal SPFare Vrena Mekaniska Verkstad. 



 

Vi blev väl mottagna av Tomas och 
Keneth och eftersom vi var så många 

delade vi oss i två grupper.  
Vi informerades om VMVs historia 
bl.a. varför företaget heter Vrena 

Mekaniska när det ligger i Bettna och 
att det har kunder långt utanför 
Europa.  

Arbetet på VMV idag är långt ifrån hur 
det var när smedjan låg i Vrena. Idag är 

det högteknologi med datorer som styr 
tillverkningen och det är tekniskt 
avancerade maskiner som utför arbetet. 

Vi fick se hur man bearbetar ”skruvar” 
liknande den som sitter i en köttkvarn 
men här var de flera meter långa och 

meterbreda i tjockändan.  

 

 

Precisions skärning med vatten, ytbehandling och det mesta 
inom metallbearbetning kan man göra i Bettna. Moderna 
maskiner ingår naturligtvis i maskinparken men även gamla 

trotjänare kommer till användning nu och då.  

Kommentarer som hördes efter besöket: ”Det här trodde jag inte fanns i Flen”, ”Jag tyckte mekanisk verkstad lät 
tråkigt men det här var ju intressant” 

Efter besöket tog vi en fika i Bettna-baren och pratade om dagens upplevelser. 

 

  

2013 

Torsdagen den 24 oktober    Tjeders i Malmköping 
Två gånger per år gör SPF Flensbygden studiebesök på företag i kommunen. Höstens besök var på Tjeders i 
Malmköping. Patrik Eriksson välkomnade ett tjugotal medlemmar och berättade om företagets historia. Karl-Axel 
och Lena Tjeder grundade företaget 1942. De testamenterade på åttiotalet  företaget till personalen som 
alltjämt  är ägare . Antal anställda är trettio personer och personalomsättningen låg Man har ett stort 
produktprogram inom områdena Signalsystem, Kösystem och Nödlarm. Med en sådan produktmix har man klarat 
sig bra i tider av tillfällig nedgång. Kunderna finns i kommuner och landsting. Under rundvandringen slogs man av 
att ljusa trevliga lokaler gav intryck av bra arbetsmiljö. Det var också väl sörjt för personalutrymmen med en 
inbjudande relaxavdelning. 
   
 
                                             KLIPP FRÅN MALMABYGDENS HEMSIDA 
                                                                      ____"____ 
 
Lördagen den 28 september            Toscana 2013 
Lördag 28 september avreste en grupp från SPF Malmabygden tillsammans med SPF Flensbygden till Toscana för en 



veckas vistelse och rundresa där nere. Vi bodde i Montecatini Terme, som är en charmig, gammal stad mitt i 
vindistriktet och därifrån gjorde vi utflykter till Sienna, San Gimignano, Florens, Lucca, Pisa, m fl orter. Vi fick 
guidade visningar, där det berättades om de byggnader och konstskatter som finns. Vi besökte även ett par 
vingårdar, bl a Fattoria il Poggio och Torre al Cenaia, med vinprovningar och olivoljeprovningar och där fick vi också 
avnjuta middagar i deras lokaler. 
I Montecatini Terme gjorde vi en resa upp till bergen med linbana och hade där en fantastisk utsikt över landskapet. 
En speciell händelse, som vi inte räknat med, var att Världsmästerskapet i cykel passerade genom Montecatini 
under vår första dag där, så vi stod verkligen på första parkett för att se evenemanget. 
                                                                 ____"____ 

Torsdagen den 25 juli 

  
Foto. Carin Asplund 

Så var det dags för den traditionella resan ut i det blå. Britt-Marie hade som vanligt lurat ut oss på slingriga vägar. 
Alla gissningar om målet var det fel. Första stoppet var farmen Vikbolands Struts. Här bjöds vi på marinerad grillad 
strutsfilé och glass gjord på strutsägg. Vi fick tillfälle att göra inköp i farmens gårdsbutik och många hade filé och 
stek i bagaget, när vi for vidare. Innan dess hade vi fått reda på att farmen hade ett 100-tal strutsar, som kunde 
springa sjuttio kilometer i timmen, bli tre meter höga, väga 200 kg och brukar inte stoppa huvudet i sanden. 
Kaffestunden blev på Stegeborgsgården, som ligger vackert belägen vid Slätbakens norra strand, byggd på historisk 
mark, som under Gustav Vasas tid fungerade som köksträdgård som försåg kungligheterna på Stegeborgs slott med 
vatten och mat. 

Onsdagen den 24 juli   
Som en del i SPF Flensbygdens program för sommaren hade vi Öppet Hus i föreningslokalen 24 juli. Birgit Löfstedt 
berättade om sina tjugo år som chef för verksamheten på Arbetsgivareföreningens kursgård Yxtaholms slott. Här 
utbildades topparna inom svensk industri i Ledarskap. Bland publiken, som fyllde lokalen, fanns också några av 
Birgits medarbetare från den tiden som kunde ge oss exempel på många dråpliga situationer bakom kulisserna. Vi 
avslutade med kaffe och flera sorters tårtor och pajer, som servicepersonalen  hade bakat. 



Onsdagen den 3 juli 
Flens kyrka 

SPF Flensbygden hade blivit inbjuden till Flens kyrka. Mats Blomqvist inledde med en kort andakt. Därefter följde 
allsång och allt avslutades med kaffe och gott bröd. Det hela blev mycket uppskattat. 76 personer deltog. 

Lördagen den 26 juni 
Hembygdsgården i Koppartorp 

40 glada SPF:are från Flen, Sparreholm och Malmköping åkte till hembygdsgården i Koppartorp för att uppleva 
Tunabergs hembygdsförenings teatergrupp spela "När bruket brann". Ett bygdespel baserat på dramatiska 
händelser ur Tunabergs 1700-tals historia. 
På ditvägen gjordes ett stopp i Nyköping där vi åt en god lunch på Nyköpingshus och promenerade i det vackra 
sommarvädret. Mycket nöjda återkom vi till våra hemorter. 

12 juni  
Grilldag på Forssagården 

 Avslutning på Vårprogrammet 
SPF Flensbygden avslutade vårprogrammet med månadsmöte och traditionsenlig grilldag på Forssagården. 
Ordföranden lämnade information från styrelsen och om kommande program med Öppet hus i juli och resa i det blå 
25 juli. Anita Karlsson visade hur man kan göra vackra blomsterdekorationer med bla liljekonvaljblad. Carin Asplund 
hade komponerat en varierad och lurig tipspromenad med Siv Brolin som duktig fullpoängare. 
Föreningen har under våren gjort en uppskattad blomsterresa till Tallin, ett besök på Brandmuseet i Simonstorp och 
besök hos Rejmyre glasbruk som inkluderade  Hyttsill och andra delikatesser på Värdshuset. I början av juni följde 
vi med på SPF Malmabygdens resa till Visingsö.  

11 juni 
Gränna - Visingsö 

  
SPF Flensbygden har varit på resa tillsammans med Malmabygden till Gränna -Visingsö den 11 juni. 
 Det vi var med om: Kaffe på Grännabergets kaffestuga. Bedårande utsikt över Gränna, Vättern och 
Visingsö. Båtresa till Visingsö guidning runt ön med historik och kultur. 
Lunch på Solgården med Vätternröding. Båt åter till Gränna och  Franssons polkagriskokeri. 
Besök i Gamla Linköping med Ragnar Dahlbergs cafe. 
En mycket trevlig och givande utflykt. 

  

16-18 maj 

Blomsterresa till Tallin 



 

Onsdagen den 8 maj 
Vårlunchen 

Solen sken och Föreningsgården i Vadsbro visade sin bästa sida när SPF Flensbygdens ordförande Gun Holmqvist 
hälsade väl kommen till den traditionella Vårlunchen. Det bjöds baconlindad kycklingfilé, sallad och Tinas underbara 
potatisgratäng. Sparreholmarna stod för underhållning och allsång. Information lämnades om kommande resor och 
aktuella frågor från styrelsen. Mötet avslutades med lotteridragning där vin och blomster stod på vinstlistan. 

Tidigare under våren gjorde vi studiebesök på Harpsunds lantbruk. Stort intresse visades för robotmjölkningen av 
de 185 korna som producerar vardera  trettio liter om dagen 

  

Torsdagen den 25 april 

Harpsund – Studiebesök 
Ett fyrtiotal medlemmar besökte Harpsunds lantbruk torsdagen 25 april. Bengt Olsson berättade om egendom som 
donerades till Svenska Staten av Carl August Wikander för att användas som hedersbostad för Sveriges vid varje tid 
fungerande statsminister. Till egendomen hörde också lantbruksdelen. Här finns 500 djur varav185 mjölkkor. 
Gårdens produktion är ekologisk och de 185 korna producerar ca 30 liter per dag. Korna mjölkas av de båda 
robotarna dit korna söker sig 3-5 gånger per dag. Gården har nio anställda varav tre i ladugården. 



          

  

                  

  

 

                         

  

 2012 

Torsdagen den 25 Oktober 

Studiebesök Pax Electro Products 

Ett tjugotal nyfikna samlades utanför PAX i Hälleforsnäs. Vi lyckades tränga ut den rastande personalen ur matsalen 
och Pax kunniga och erfarna representant lotsade oss snabbt och säkert genom Pax´s nog så äventyrliga historia. 
Några punkter i historien kan jag inte låta bli att notera. 

PAX grundades av Folke Andersson i Eskilstuna efter andra världskriget. Affärsideén var att förbättra innemiljön i de 
svenska hemmen. Den första "PAX-fläkten" var en köksfläkt. 1973 flyttade PAX till Hälleforsnäs.1979 flyttade 



verksamheten till nybyggda lokaler i utkanten av Hälleforsnäs.. Badrumet blev målet för flera av produkterna. 
Diskusionerna om mögelhus medförde ett uppsving. Redan 1992 hade det sålts mer än 1 000 000 fläktar. Ett flertal 
ägarskiften och förvärv har skett under åren. PAX är en viktig och uppskattad spelare på arbetsmarknaden lokalt i 
Hälleforsnäs. Ägare till PAX är sedan 2005 Litorina Kapital. 

PAX omsätter idag ca 100 Mkr och har en årlig tillväxt på 15-20%. Företaget satsar på egna produkter som de 
välkända fläktarna, ventiler, handdukstorkar och oljefyllda elradiatorer. PAX är certifierade och arbeter enligt 
ISO9001 och 14001. 

PAX hemsida:  

                                                            Handd
ukstork, här förpackad, en storsäljare. 

http://www.pax.se/


  

 SPF:are studerar en av arbeterskornas handlag i monteringen. 

                                                       Vi fick 
möjlighet att bese ett stort antal monteringsstationer med både kvinnlig och manlig arbetskraft. 



  

Vi samlas i fikahörnan efter en trevlig rundvandring i denna lite anonyma fabrik i flensområdet  som nu har 
produceret fläktar och handdukstorkar till snart sagt varje svensk lägenhet. Rolf tackade med en chokladask som 
fick alla att bli sugna. 

  

2011 

  
Studiebesök Räddningsverket Flen  Torsdagen den 20 Oktober. 
  
Kl 14.00 hade 4 intresserade dykt upp på parkeringsplatsen utanför föreningslokalen. Vi kände oss lite ensamma 
men det förbättrades sen flera anslutit vid Räddningsverkets lokaler bakom gamla Elmo. Efter sökande efter 
ingången till det omfattande komplexet som Räddningsverket är togs vi väl om hand av Mats 
Elwén, brandmästaren. Vi slussades till ett konferensrum där det bjöds på kaffe o kaka. Mats Elwén startade med 
att berätta om verksamheten i Flen och hela kommunen. Han berättade om bemanningen på de olika tätorterna i 
kommunen och accesstider vid olika larm. T.ex. vid brand ska utryckning kunna ske inom 4 minuter trots att 
brandmän kan vara på arbetet på annan plats i Flen vid larmet. Räddningsverket hjälper till vid de flesta 
krissituationer i kommunen. De vanligsta utryckningarna gäller insatser vid trafikolyckor. Behovet av att plocka ner 
katter från träd har minskat. Har Flens katter blivit klokare? Räddningsverket har tillgång till en modern sk. 
"hjärtstartare" som redan har hunnit rädda liv. Hjärtstartaren är en liten apparat som är självinstruerande och 
stödjer räddningspersonal att få igång blodcirkulationen och är numera förhållandevis billig i inköp.Frågestunden 
blev livlig då alla hade något personligt som anknöt till verksamheten. Sen var det dags att vandra ut till garaget 
och alla brandbilarna. En pojkdröm. Bilparken var omfattande och bestod av ett 10-tal specialfordon med olika 
kapacitet. Här fanns vagnar med 3 kubikmeters vattentank och andra med 10 kubikmeters tank som dessutom 
kunde få en ny full tank när den första tanken tömts. En specialsläde för att ta sig ut på isar vid räddningsaktioner 
väckte mitt speciella intresse. Verktygsparken var imponerande. Det som överraskade mest var att verksamheten 
drevs av så få personer och att många av dessa endast var deltidsanställda med extremt korta inställesetider. Rolf 
tackade med en chokladkartong och vi andra tackade för en upplysande o trevlig eftermiddag. 
  
  
  
   
SPF Berlinresan     avresa 8 September  



Den 8 september reste SPF Flensbygden tillsammans med SPF Malmabygden till Berlin. Färden gick med buss till 
Trelleborg. Ombord på färjan väntade en utmärkt buffé. I mycket fräscha hytter sov man och kom till Travemünde 
rätt utvilad. Väl framme i Berlin steg en guide på bussen och visade staden i tre timmar. Hon berättade om historien 
och alla byggnader som passerades. Stopp gjordes bl.a. vid Olympiastadion, Unter den Linden och Brandenburger 
Tor. Nästa dag gjordes en båttur på floden Spree och därefter var eftermiddagen fri. Sista dagen kom en ny guide, 
som berättade mer om nutidshistorien. Hon följde med till Ceciienburg, där potsdamkonferensen hölls i augusti 
1945. Slutligen gjordes även ett besök på Sanssouci, Fredrik den stores slott. De 28 deltagarna var mycket nöjda 
med sin resa. 

  

              
  
  

          
  
  

         
  
  
Resa i det blå torsdagen den 28 Juli  

Dagen efter SPF Flensbygdens ”Öppet Hus” bar det iväg på ”Resan i det blå”. Bussen tog oss mot Stockholm som vi 
dock bara åkte igenom och de många gissningarna om vart vi var på väg kom på skam. När färden gick österut mot 
Värmdölandet kom ytterligare felaktiga förslag. På Siggesta gård, som är värmdöbornas fantastiska utflyktsmål, 
serverades kaffe och smörgås. Här fanns också möjlighet att göra en rundvandrig och handla olika slags produkter. 
Resan fortsatte med färjor över Oxdjupet och via Rindö mot  slutmålet Vaxholm, denna underbara sommarstad som 
förutom att bjuda på vackert väder gav oss möjligheten att njuta av vällagad vaxholmsströmming. 

Under resan guidades vi skickligt av vår resevärdinna Britt-Marie som hade goda kunskaper om samtliga platser vi 
passerade på vår resa.  Trötta men nöjda resenärer återkom till ett regnigt Flen. 

Forssagården 

Hej Rolf och alla ni andra SPF-are 

Om Ni undrar hur det var på Forssagården… 

Att vi inte hittade till platsen berodde väl på att vi inte tog med oss kartan och troligen var ute i så god tid att 
skyltningen inte var uppsatt. 

Att eventuellt avstå från en utflykt p g a den tryckande hettan var en tanke, men väl framkomna var skuggan under 
lövträden så behaglig som den kan bli. 

  



Vid ankomsten fick vi papper och penna av Ann-Mari och en tipspromenad med knepiga frågor engagerade oss och 
de övriga c:a 40 personerna. Många lyckliga vinnare fick del av choklad och andra vinster. 

Grillar var igång, både horisontellt och vertikalt och Gösta inte bara hade tänt på utan var en proffsig grillare. 

Efter intag av mat och kaffe informerades vi om SPF Flensbygdens resa till Berlin i september och den närmare 
förestående ”Blåresan” 

Vice ordförande Lars informerade bl.a om bussturer till nya äldreboendet och föreningens lokalfråga. 

Hälsning Carin 

  
 Vårresa till Vinön 
  
  SPF Flensbygden har företagit sin vårresa till den trevliga Vinön. Vi hade tur med vädret, chauffören Christer, 
lokalguiden Rosie och den underbara lunchen på Värdshuset. Vi bjöds förstås Hjälmaregös. Vi fick också möjlighet 
att handla lokalt producerade produkter. Ön med sina 100 bofasta ligger på en rullstensås i Hjälmaren. Här finns 
åtta yrkesfiskare som tar upp gös, lake, abborre och kräftor. Gädda exporteras. Vinön har haft många ägare och 
ägs numera av öns invånare. Nöjda resenärer började tala om vart nästa resa skulle gå, efter "Resan i det blå" den 
28 juli.  
  
  
  
Studiebesök hos Flens Byggelement 
  



       
Torsdagen den 14 april besökte drygt ett tiotal SPFare Flens Byggelement. Företagets ägare Anette Pettersson 
lotsade oss upp till ett rymlgt konferansrum med ett stort bord fyllt med frukt och lätta drycker. Anette berättade 
historien om företagets tilkomst och dess koppling till flens byggmaskiner och kranar. Företaget som startade så 
sent som i januari 2009 har redan fått ett gott rykte i byggbranchen och vi i Flen kan vara stolta över att ha en 
entreprenör som Anette och hennes kunniga och positiva medarbetare. Många frågor blev det och Anette berättade 
mycket om sin ledarfilosofi som är långt ifrån okontroversiell men kändes ärlig och sund. 
Efter ytterligare ett par vindruvor slussades vi ned till den stora produktionslokalen. Företagets produkt 
förmonterade ytterväggar har idag flera kunder. JM har varit viktig från början. Antalet anställda är redan ca 50 
man, mycket manligt. Byggelement är till största delen en snickeriprodukt vilket medför att det luktar härligt av trä i 
lokalerna. De tunga väggelementen hanterades med listiga fixturer och transportanordningar så att arbetet skulle bli 
mindre tungt för personalen. Förråd och lager kräver stora utrymmen i huvudsak utomhus. 
Vi har fått se ett trevligt Flenföretag som startat i lågkonjunktur men idag har många intresserade kunder och en 
hygglig orderstock som i princip ökade under vårt besök. 
  



 Företagets motto

 
  

och 
  

    
 

Anette berättar för SPF-medlemmar 



  
 

Produktionen förklaras 



               
                                                                                                      

  
Skyddspackning 



 
  

engagerade åhörare vid montering 



 
  
  
  

Bussresa till Waldemarsudde och Zorn-utställningen 
  
Den 20 januari reste vi, 20 konstintresserade, till Djugården och Waldemarsudde. Där såg vi dels ett stort antal av 
Anders Zorns mästerverk dels Roland Svenssons många fantastiska målningar med motiv skärgård, öar och hav. Vi 
åt en god lunch tillsammans på Blå Porten.  
  
 
2010 
 
Studiebesök på Vrena Mekaniska Verkstad i Bettna 
  
Tjugofem förväntansfulla SPF-are gav sig iväg till Bettna den 14 oktober för ett besök på Vrena Mekaniska Verkstad. 
Jo,det stämmer, Vrena Mekaniska Verkstad är sedan länge förlagd till Bettna. Verksamheten startade i Vrena 1957 
och har hunnit fira femtioårsjubileum. 
Företaget är underleverantör till industriella kunder och har skärning, svetsning, maskinbearbetning samt 
ytbehandling på sitt program. Antalet anställda är 65 och man räknar med att sakta men säkert öka arbetsstyrkan. 
Företagets VD berättade att man haft en stabil utveckling under åren men också att det varit en besvärlig svacka i 
orderingången under 2008 då man tvingades att minska arbetsstyrkan med uppemot 10 personer. Sedan förra året 
har det vänt och man har fått uppdrag som medfört att man kunna återanställa. Investeringar i ny maskinpark har 
man också kunnat göra för att möta nya marknader. 
Efter infrrmationen, där vi undfängnades med kaffe och gött bröd, vidtog en rundvandring i de olika 
verkstadsavdelningarna. 
Ett varmt tack vill vi rikta till företaget för ett mycket givande studiebesök. Många av deltagarna berättade att man 
ju många gånger passerat företaget och inte förstått att verksamheten var så omfattande. 
  
  
  



Stig Stjernberger på besök 
  
Vi har haft besök av förre radioprofilen Stig Stjernberger. Stig var under många år Radio Sörmlands röst och har 
dessuton arbetet med TV i Norrköping och Stockholm.Under rubriken"Poppe, Palme, Persson"berättade han på ett 
trivsamt och medryckande sätt om många av de människor han mött i sitt rika journalistliv. 
  
Sång och musik i Bettna 20 maj 
  
 Tommy Karlsson, kantor i Flen Helgesta Hyltinge församling, underhöll den här eftermiddagen en liten publik i 
församlingehemmet. Ett fint och uppskattat program.  
  

Besök på Stigtomta strutsfarm 22 april 
  
Trots regn och rusk var vi elva personer som reste till Stigtomta för att se hur en strutsfarm ser ut. Det var en 
interssant guidning och vi hade möjlighet att provsmaka gårdens produkter. En hel del inköp i butiken blev det 
också. Café Pottan, för dagen inrymt i det trevliga fd ålderdomshemmet pga vattenskada, serverade en delikat 
smörgås med strut 

 


