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Redaktions-
kommittén

Inger Rosén Hansson, ansvarig utgivare.
Stig E. Forshult, redaktör, 070-531 53 88
Maj Kinnbo 073-949 15 51, Carl-Erik Lind, 070-735 22 74

Ändrar du adress, namn, telefonnum-
mer eller e-postadress meddelas 
detta till Inger Rosén Hansson, 
tel 070-523 14 58 alt. 
inger.rosenhansson@telia.com 

Adress och tel och mail:
SPF Seniorerna Enabygden
Källgatan 1, 745 35 Enköping
Tel. 0171-295 40 (vidarekopplad till ordf.)
Expeditionen håller öppet tisdagar, 
kl 11-13 från den 3 september
Enabygden: stigforshult@gmail.com
Hemsidan: gunnar.tallnas@gmail.com

Avgiften vid månadsmöten 70 kr, inkluderar 
underhållning, förtäring och information.  
Betalas av samtliga närvarande.

Styrelsen, ordinarie tel mail
Inger Rosén Hansson, ordf. 070-523 14 58 inger.rosenhansson@telia.com
Gerth Blomberg 070-768 80 61 gerthblomberg@hotmail.com
Stig Hallgren, sekreterare 070-394 72 81 stighallgren123@gmail.com
Anita Nehler, vice sekr. 070-660 17 57 anita.nehler@hotmail.com
Kenneth Löthegård, kassör 070-471 16 03 kenneth@lothegard.nu
Jan-Olov Andersson 070-844 51 19 janne.joa@telia.com
John Bergström 070-514 24 71 john.lonsaker@gmail.com
Ulla Hedin 070-569 25 34 hedin.ullabritta@gmail.com
Karin Berkö 072-240 10 02 karinb.berk6@gmail.com

Ersättare
Bruno Edvinsson 073-081 40 33 bruno.edvinsson@telia.com
Gudrun Hagdahl 070-574 55 25 gudrun.hagdahl@gmail.com
Sven-Olof Johansson 070-211 50 76 johansson85@hotmail.com

Styrelsemöten hösten 2019
Styrelsemöten hålls: måndag kl 10.00 den 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november 
och den 9 december. 

Enabygdens hemsida
www.spfseniorerna.se/enabygden

Funktionärer                            Tel
Rekrytering, Karin Berkö 072-240 10 02
Rekrytering, Ulla Hedin 070-569 25 34
Studiekommittén, Bo Holmgren 070-832 83 45
Resor, Torbjörn From 0171-47 76 65
Programgrupp, Anita Nehler 070-660 17 57
Västanvind, Heidi Rosén 0171-388 36
Friskvård, Sven-Olof Johansson 070-211 5076
Boule, Gerth Blomberg 070-768 8061
Bowling, Anita Lund 0171-41 30 97
Bridge, Barbro Sandberg 0171-362 86
Bordtennis, Lennart Andersson 070-327 97 07
Webbansvarig, Gunnar Tallnäs 076-817 01 91

Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Carl-Erik Lind 070-735 22 74

Enabygdens bankgiro nr
5947-0559

Swish nr
123 230 8906
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INGER HAR ORDET 
Efter en ovanlig aprilmånad 
vad beträffar vädret har nu, i 
början av maj, temperaturen 
sänkts betydligt. Meteorolo-
ger och andra spekulerar om 

hur sommaren kommer att bli. I alla fall kan 
man njuta av och glädjas åt fåglarnas sång 
och alla blommande träd just nu!
I en förening som vår måste vi arbeta med 
många saker samtidigt. Vi behöver synas. Ett 
led i detta är att vi har deltagit med en mon-
ter på Enköpingsmässan. Många stannade 
och pratade med oss där. Vi har också bokat 
plats för att delta på Trädgårdsdagen den 7 
september. 
Som många vet arbetar man i kommunen 
med budgetförslag inför 2020. Vi bevakar 
genom KPR vad som diskuteras, och vi föl-
jer även kommunens genomgång av alla 

föreningars stöd och bidrag samt taxor och 
avgifter. Vi försöker påverka så gott vi kan 
tillsammans med andra organisationer. 
Vi kommer att ha vår expedition på Krydd-
gården öppen och bemannad alla tisdagar kl 
11 – 13 med början den 3 september. Kom 
med frågor och synpunkter eller bara för en 
pratstund! Varje torsdagsförmiddag under 
hösten kommer Friskvårdsgruppen att anord-
na promenader. Ett utmärkt tillfälle för lätt 
motion och att träffa andra! Bevaka annonse-
ringen om detta!
För övrigt planeras de flesta av tidigare 
verksamheter, såsom studiecirklar, boule, 
bowling, resor, bridge, månadsmöten och an-
dra program. Bevaka annonsering och anmäl 
er enligt anvisningarna!
Stort tack till alla för den gångna terminen 
och varmt välkomna till höstens arbete!
Inger Rosén Hansson

Redaktören 
Nu är det vår och försommar 
med löfte om kommande 
sköna dagar och dags för nr 
2 av Enabygden 2019. Detta 
är andra numret med sittan-
de redaktör. Jag hoppas att 
övergången från Lars-Eriks 

professionella jobb inte kändes alltför abrupt. 
Det gamla Enköping, Märtas klurigheter och 
Profilen m.m. finns förstås med även denna 
gång.
Enköpings kommun går vidare med sina 
besparingsförsök som sannolikt kommer att 
påverka de flesta verksamhetsområden. Bl.a. 
föreslår man ett helt nytt bidragssystem till 
föreningslivet. Risk finns att detta kommer 
att drabba oss med både höjda hyror och mer 
byråkrati. Styrelsen bevakar frågan.

I och med detta nummer går vi mot somma-
ren som av hävd innehållit relativt få SPF-ak-
tiviteter och inga månadsmöten. Emellertid 

har Programkommittén sedan i fjol även 
ordnat några sommarträffar. Ta vara på dem. 
Det är ju nu under sommaren som man kan 
känna sig som mest ensam, när alla andra har 
nog med sitt. Fast Hattpartyt den 22 februari 
på Wallinska gården tog nog ändå priset med 
fantastiska utstyrslar under trevliga former. 
Vad kommer härnäst? 

Även Studiekommittén jobbar på oförtrutet 
och presenterar i detta nummer tillsammans 
med Friskvårdskommittén det samlade stu-
die- och friskvårdsprogrammet för hösten 
2019 och delvis våren 2020. Landskapscirk-
larna kommer att handla om Åland och Åbo. 
Hela 19 cirklar finns att välja på och även 
flera friskvårdsaktiviteter. Slå en signal till 
ledarna och häng på eller ställ upp som cir-
kelledare. Det är riktigt roligt.

En skön sommar önskas alla SPF-are av

Stig E. Forshult
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19 Villa Akleja i Vaxholm. Claes Moser,  
sept konstkännare från SVT:s
 Antikrundan, hälsar oss välkomna till 
 Villa Akleja. Vi får kaffe med smörgås 
 och kaka vid ankomsten och sedan be-
 rättar Claes om livet i Villa Akleja och 
 konsten där. Efter detta är det fri tid i 
 Vaxholm innan vi åker tillbaka hem. 
 Pris 600 kr inkl. fika enl. ovan. Max 45
 personer. Sista anmälningsdag 
 31 aug. 9.00- ca 16.00 

22  Spelman på taket. Dansens Hus i 
okt Stockholm. Dan Ekborg och Pia 
 Johansson återförenas. Spelman på 
 taket är en stark och ständigt aktuell   
 berättelse om människans behov av 
 traditioner för att hålla den nya tiden   
 och andra hot mot sammanhållningen 
 ifrån sig. Och om den unga generatio-
 nens behov av att bryta med samma 
 traditioner …. 
 Pris 850 kr inkl fika i pausen. 
 Föreställningen är textad. 
 Max 40 personer. Sista anmälningsdag
 31 maj. 17.00- ca 23.00 

SPF Seniorerna Enabygden Resekommittés program 2019
23 En värsting till syster. Chinateatern i  
nov Stockholm. Det är en gudomligt rapp, 
 rolig och musikalisk komedi, baserad 
 på den storsäljande filmen Sister Act 
 från 1992 med Whoopi Goldberg i 
 huvudrollen. Medverkande: Gladys del
  Pilar, Suzanne Reuter, Charlott Strand-
 berg, Birgitta Rydberg, Kim Sulocki,   
 Karl Dyall m.fl. 
 Pris 1050 kr. En eftermiddagsföreställ- 
 ning kl 15.00 
 Max 40 personer. Sista anmälningsdag 
 24 maj. 13.00- ca 19.30 

Bevaka information vid föreningens månads-
möten och på hemsidan samt i EP under rub-
riken föreningar. Det går bra att boka sig på 
reservlista, det händer ibland avbokningar av 
olika anledningar. Anmälningar till Lisbeth 
Broström tfn. 070 287 48 94. May-Britt Wag-
horn tfn. 070 277 03 53. Torbjörn From tfn. 
070 240 75 78. 

Första helgen i maj deltog sju bordtennisspe-
lare från EPV vid SPF:s riksmästerskap i 
Örebro. Veterantävlingar i bordtennis spelas i 
klasserna 65, 70, 75, 80 och 85 i både singel, 
dubbel och mixed.
För flera var det första gången de deltog i en 
rikstävling i bordtennis så tävlingsnerverna 
spelade naturligtvis sitt spratt ibland.
Under lördagens singelspel tog Peter Ör-
berg brons i HS 65. Torgny Lanneborn vann 
B-slutspelet i HS70 och Ulf Boström blev 
tvåa i B-slutspelet HS80. 
Söndagens dubbelspel gav tyvärr inga fram-
skjutna placeringar men däremot insikten om 
att det finns många duktiga veteranspelare 
runt om i Sverige. 

Lärorikt för Enköpings Pingisveteraner i SPF:s riksmästerskap

EPV, som är en sektion inom SPF Seniorerna 
Enabygden, startade för nio 
år sedan. En av de drivande 
i detta var Lennart Anders-
son (nu hedersordförande). 
F.n. är Tommy Axnér sek-
tionen ordförande som har 
knappt 40 medlemmar.
Vår grundtanke är motion 
i gott kamratskap. I dagsläget kan vi spela 
bordtennis vid fyra tillfällen i veckan, dels på 
Kryddgården och i idrottshuset.
Peter Örberg

Lennart Andersson
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Fredag 13 September kl 13.30 i A-salen på 
Kryddgården. OBS! tiden!
STUDIEUPPTAKT med levande bord. 
Presentation av och anmälan till studier, 
resor, friskvård och övriga aktiviteter/pro-
gram.
Sopran EVA SELGERYD tillsammans 
med pianist underhåller med ett blandat 
program. 
Arbetsgrupp 5 är ansvariga. Arbetsgrupp 6 
samlas 1 timme innan.

Fredag 11 Oktober kl 14.00 i Västerleds-
kyrkan
JUSTUS WAHLSTRÖM, mäklare och 
auktionsutropare berättar.
Arbetsgrupp 6 är ansvariga. Arbetsgrupp 7 
samlas 1 timme innan.

MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2019
Fredag 8 November kl 14.00 i A-salen på 
Kryddgården
Föreläsning om DIABETES och kopp-
lingen till hjärt-kärl-sjukdom och om livs-
viktig forskning. Docent ULF RISÉRIUS, 
Uppsala Universitet föreläser.
I samarbete med Hjärt-Lungfonden.
Arbetsgrupp 7 är ansvariga. Arbetsgrupp 1 
samlas 1 timme innan.

Fredag 13 December kl 14.00 00 i Västerled-
skyrkan 
Traditionellt LUCIATÅG med elever från 
Robinsonskolan.
Arbetsgrupp 1 är ansvariga. Arbetsgrupp 3 
samlas 1 timme innan.

Områdesgrupp 1. 
Ansvarig: Bertil Larsson, tel 070-428 0639, 
e-post: bertil.risberga@gmail.com.
Området omfattar medlemmar boende på 
landsbygden söder om Enköping.

Områdesgrupp 3. 
Ansvarig: Berit Bergman, tel 0171-272 53 
Fanna (Svampgatorna uppe i Fanna), 
Korsängen, Bergvreten, Husberg, Gånsta, 
Stenvreten, Bredsand, Åkersberg.

Områdesgrupp 4. vakant:
Centrala Enköping, Kungsgatan, Ö. Ring-
gatan, Lilla Vägen, Sandgatan, Tullgatan, 
Munksundsgatan, Kryddgårdsgatan, Kor-
sängsgatan och gator som korsar dessa.

Områdesgrupp 5. 
Ansvarig: Alf Karlsson, tel 0171-447 427, 
e-post: alf.p.karlsson@gmail.com, Gröngarn, 
Munksundet, Lillsidan,  Västerleden, Galgvreten.

Områdesgrupp 6. 
Ansvarig: Pia Rosenberg, tel 073-680 4727, 
e-post: pr.fs@mbox.lidnet.se.
Romberga, Enögla, Drottninggatan, Ban-
gårdsgatan, Linbanegatan, Långgatan norra 
delen, Bergsgatan, Fjärdhundragatan norra 
delen, Lillängsgatan. 

Områdesgrupp 7. 
Ansvarig: Ulla Hedin, tel 0171-351 50, 
e-post: hedin.ullabritta@gmail.com, Lång-
gatan södra delen, Fjärdhundragatan södra 
delen, Hägnadsvägen, Sandgatan, Torggatan 
västra delen, V. Ringgatan, Lillebergsgatan, 
Kyrkogatan.

Kostnad 70 kr/möte. Ingen anmälan behövs!
Alla, även icke medlemmar, hälsas varmt välkomna!
Programmen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

AKTUELLA OMRÅDESGRUPPER
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Onsdag 12 Juni kl 11.00
UTFLYKT TILL SOMMARRO
Samåkning från Coop parkeringen. 
Anmälan till Pia, tel 073-680 4727.

Torsdag 18 Juli kl 18-21
RÄKFROSSA PÅ WALLINSKA 
GÅRDEN
Räkor, såser, bröd, ostar, en lättöl, loka eller 
läsk och fika ingår i priset samt tipspromenad 
i trädgården och lite klurigheter. Ta med egen 
övrig dryck!
Entré 140 kr. 
Anmälan till Anita, tel 070-660 1757.

Onsdag 21 Augusti kl 11.00
UTFLYKT TILL SALNECKE 
SLOTTSCAFÉ
Samåkning från Coop parkeringen. Anmälan 
till Anita, tel 070-660 1757.

Fredag 27 September kl 15.00-18.00 i Rug-
bylokalen, Sandbrogatan 2
PUB med MUSIKUNDERHÅLLNING
och QUIZ
Trubadur Håkan Mattson underhåller. 
Entré 140 kr inkl. underhållning, förtäring 
samt en lättöl, loka eller läsk och fika. Ta 
med egen övrig dryck! 
Anmälan till Anita, tel 070-660 1757 eller 
Gerth tel, 070-768 8061.

Onsdag 16 Oktober kl 14.00 i Villa Sandga-
tan
SAREK i ord och bild med berättare och 
fotograf Stig Forshult
Fika till självkostnadspris. Anmälan till 
Gerth, tel 070-768 8061.

Sommar- och höstprogram 2019
Måndag 21 Oktober kl 14.00 i 
Västerledskyrkan
Riksdagsledamot Barbro Westerholm ta-
lar om äldres villkor i samhället
Alla intresserade hälsas välkomna! Gratis in-
träde och ingen anmälan.

Fredag 22 November kl 15.00-18.00 i Rug-
bylokalen, Sandbrogatan 2
PUB med MUSIKUNDERHÅLLNING 
och QUIZ
Trubadur Spencer Strandh underhåller. 
Entré 140 kr inkl. underhållning, förtäring 
samt en lättöl, loka eller läsk och fika. Ta 
med egen övrig dryck! 
Anmälan till Anita, tel 070-660 1757 eller 
Gerth, tel 070-768 8061.

Tisdag 10 december kl 12.00 på restaurang 
Novisen, Torggatan 13
JULLUNCH PÅ NOVISEN
Vi äter en jullunch bestående av 1 för-
rättstallrik, 1 tallrik med småvarmt, 1 liten 
desserttallrik samt kaffe/the och en liten 
kaka. Restaurangen har fullständiga rättighe-
ter. Kostnad 185 kr, som betalas vid disken 
samtidigt som du beställer och betalar dryck. 
Inga drycker ingår. Max 70 platser. 
Anmälan senast 29 november!

Anmälan sker till någon i program-
kommittén: Anita Nehler 070-660 1757, 
0171-33 550 eller anita.nehler@hotmail.com,  
Jan-Olov Andersson 070-844 5119, 
0171-44 51 19 eller janne.joa@telia.com,  
Pia Rosenberg 073-680 47 27 eller 
pr.fs@mbox.lidnet.se,  
Gerth Blomberg 070 768 8061 eller 
gerthblomberg@hotmail.com

Programmen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan



7

Jag tyckte att det skulle bli roligt att få repre-
sentera Enabygden i KPR och det har varit 
intressant. Särskilt som det mesta handlar om 
att bevara befintliga verksamheter för Enkö-
pings pensionärer, eftersom kommunen till 
sin ”förvåning” upptäckt att man kommer att 
sakna resurser att upprätthålla den service 
för oss pensionärer som man har idag. Eko-
nomin har alltså varit huvudämne vid båda 
tillfällena och vi i rådet som representerar 
pensionärsorganisationerna har hela tiden 
haft invändningar mot förslag från vård- och 
omsorgsförvaltningens tjänstemän.
Första gången handlade det om nedläggning 
av träffpunkterna, stödet till gymnastiken och 
ändring av äldreombudsmannens uppgifter. 
Organisationerna framförde en rad argument 
som i grunden bygger på att nedskärningarna 
med stor säkerhet innebär ökade kostnader 
för kommunen i form av annat stöd till oss 
äldre. Förslaget att Äldreombudsmannen i 
fortsättningen endast skulle syssla med frå-
gor om digitalt utanförskap bland äldre mot-
satte vi oss också då vi ser hennes nuvarande 
uppgifter att bl.a. ”lotsa” äldre i den kommu-
nala byråkratin som viktiga.
Vid möte nr 2 fick vi först en rapport om att 
det redan i årets ekonomi ser ut att bli un-
derskott så kommunen måste vidta åtgärder 
snarast. Skälen är mindre skatteintäkter än 
förväntat och lägre statsbidrag. VoO-förvalt-
ningen står för huvuddelen av det prognosti-
cerade underskottet, idag c:a 14,5 miljoner. 
Det här försöker man hantera i år medan det 
ovan beskrivna huvudsakligen handlar om 
budget för 2020 som preliminärt beslutas 
i juni och fastställs i november. I samband 
med årets underskott togs från organisatio-
nerna upp att vi åter fått höra att verksam-
heten på Villa Sandgatan hotas och vi beslu-
tade att en skrivelse om vårt motstånd ska 

lämnas in för pensionärsorganisationernas 
räkning. Anneli Djurklou åtog sig att produ-
cera denna.
Vi fick en redovisning av kommunens eko-
nomichef Paula Hautala om de ekonomiska 
utsikterna för kommunen framöver. I prog-
noserna för de närmaste åren går kurvan för 
intäkter ned och kurvan för utgifter uppåt 
ganska radikalt, samtidigt som kommunen 
har stora investeringsbehov. Sannolikt kom-
mer det bli nödvändigt att bygga ett nytt 
kommunhus eftersom det tidigare är utrymt 
pga miljöproblem och är ”gammalmodigt”. 
Några beslut är ej tagna.
Äldreombudsmannen, Elisabeth Skjöld, 
har fått i uppdrag att arbeta med frågan hur 
”man ska kunna minska det digitala utan-
förskapet”. Hon lade på mötet fram en plan 
hur pensionärsorganisationerna skulle kunna 
medverka. Hennes tidsplan var dock så kort 
att hon ska komma tillbaka vid nästa möte 
190522 med en mer specifik plan över dels 
frågeställningar och dels tidsplanen som se-
dan ska gå ut till föreningarna.
Detta är vad som hittills är värt att rapportera 
även om några tyngre beslut inte har tagits.
Enköping 190426, Carl-Erik Lind

Till ovanstående kan läggas att Enköpings 
kommun f.n. ser över och förenklar hela det 
svårgenomträngliga bidragssystemet till alla 
kommunens hundratals föreningar. För pen-
sionärerna kan det emellertid snarast bli mer 
komplicerat genom att vi f.n. i stort sett bara 
har ett enda bidrag, nämligen gratis hyra. Det-
ta är en viktig förmån som är enkel för såväl 
oss som kommunen att administrera. Oavsett 
vad som kommer att ske är därför risken stor 
att resultatet kommer att bli såväl dyrare som 
mer komplicerat. Det känns inte bra.
StigF

Rapport från KPR:s första två möten 
2019, 13 februari respektive 17 april.
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PROFILEN
Ja, vem är egentligen Lars Malmström? 
Många av oss känner honom troligen bäst 
som den mycket engagerade och kunnige 
reseledaren. Han som verkar känna varje 
enskild resedeltagare bättre än alla de andra. 
Vad också många troligen vet är att Lars un-
der cirka 40 år ägde och drev reseföretaget 
Nord Syd Flyg och Buss AB, som han sålde 
den 1 januari 2017. Men trots sina drygt 70 
år har Lars ännu inte slagit sig till ro. Han 
ordnar gärna fortfarande resor i sitt nya fö-
retag Resaren AB på förfrågan, bl.a. för oss 
i SPF Seniorerna Enabygden, samt planerar 
och leder resor som Gimo Buss genomför. 

Men hur startade det hela då? Jo, värmlän-
ningen Lars Malmström är utbildad lärare i 
historia, geografi, religion och konsthistoria 
i Uppsala och verkade i Enköpings skolvärld 
i flera år. Men skolor har sportlov och vad 
är då naturligare än att ordna sportlovsresor. 
Sedan har det ena givit det andra och 1981 
bytte Lars arbetsgivare och blev sin egen. I 
början gjorde han nästan allt själv inklusive 
att köra buss vid behov. Successivt engage-
rade han flera reseledare som Einar Szpiro, 
Raija Valtonen, Lars Sköld och Lillemor 
Norrby samt på kontoret i Karlstad sin egen 
bror Jan Malmström som säkert många pratat 
med. När det snurrade som bäst körde Lars 
runt 40 resor per år över nästan hela världen 
och omsatte åtskilliga miljoner, utan att en 
enda gång visa röda siffror! Fast visst har det 
varit tufft ibland, när lågprisflyget kom och 
kronan rasade.

När jag nyligen pratade med Lars berätta-
de han att branschen är på väg att förändras 
och bli allt mer digital och konkurrensutsatt. 
Samtidigt är de allra flesta av hans resenärer 
60+ och många vill gärna ha en personlig 
kontakt. Då gör det personliga bemötandet 
att man kommer tillbaka som kund. Dessut-
om fordras en variation av resmål, vilket i 
sin tur kräver en planering med mycket god 
framförhållning.

Lars har många intressen, men två av dem 
som han särskilt dragit nytta av på sina resor 
är historia och vinkunskap. Som reseledare är 
han alltid mycket väl förberedd och påläst. Vi 
är många som berikats av Lars med historis-
ka fakta från de områden vi färdats i. Det är 
bara att nämna Cornwall, Normandie, Dun-
querque m.fl. Han har med tiden även skaffat 
sig personliga vänner bland vinbönder i både 
Italien och Frankrike, vilket gett oss resenä-
rer möjlighet att besöka åtskilliga vingårdar 
som inte är öppna för alla. Att resa med Lars 
är alltid en upplevelse utöver det vanliga.

StigF

Charles Darwin
En schimpans som serveras konjak, kommer aldrig 
någonsin att dricka konjak igen.  
Detta måste rimligen innebära att schimpanser är mer 
intelligenta än människor.



9

mén fanns med på önskelistan, sen gick resan 
genom många stora städer, ner mot Vietnam 
med buss. Här blev det svårt att klara språket, 
alla kan inte engelska. Byte till tåg igen, via 
Da Nang till Ho Chi Min. f.d. Saigon. Nu har 
en väninna anslutit och båda har mycket att 
rapportera. Trots hettan blev ingen av dem 
magsjuk när Kambodja och Bangkok passe-
rades på väg till Thailand. Vi följer hennes 
resa på filmduken och ser att den svarta linjen 
skuttar till Sidney, Australien, enda flygresan. 
Där var damerna i 3 veckor i upp till 42 gra-
ders hetta. De följde Aboriginernas historia 
och sagor som var fascinerande. Helen höll 
noggrann koll på sin stegräknare och lyckades 
gå 10.000 steg de flesta dagarna (måtte vara 
nattvandring). Den 2 februari är resan avslutad 
i Stockholm efter 28.000 kr lättare (extra för 
god mat behövs).
Vi ca 120 SPF-are var imponerade över 
Helens mjuka presentation. 
DET VAR EN RESA DET
Nedtecknat av Maj Kinnbo

synpunkter på. Jag gick vidare till Arrhenius-
laboratoriet på Frescati, Två tjejer och sju kil-
lar, de var militärer och vi kom bra överens.

Du blev en meteorologkändis, annars är 
man väl rätt anonym i det yrket?
När jag var nyutexaminerad var det bara på 
SMHI som det fanns jobb för civila meteoro-
loger. På TV fanns superkändisen John Pohl-
man. De flesta meteorologer är inte kändisar, 
men nu presenteras väderprognoser på radion 
av SMHI:s meteorologer, så även de är delvis 
kända. Att börja jobba på TV var en stor om-
ställning, mest eftersom jobbet var så annor-
lunda, att bli igenkänd har mest varit roligt.

Vad finns mer för jobb för meteorologer?
Försvaret och sjöfarten behöver oss och olika 
företag inom energisektorn liksom försäk-
ringsbolag. De flesta människor omkring mig 
använder appar för att få sin väderinformation, 
men ibland frågar de mig till råds.
Frågvis var Maj Kinnbo

Frågestund 
med Helen 
Tronstad
Varför 
meteorologi?
Vid månadsmötet den 10 maj hade SPF Senio-
rerna Enabygden glädjen att ha meteorologen 
Helen Tronstad som gäst. Då pratade hon om 
sin resa på den Transsibiriska Järnvägen men 
de flesta av oss känner henne nog bäst som 
TV-meteorolog. Så här berättade hon om sitt 
yrkesval.

När kom du på idén att bli meteorolog?
Meteorolog var ett av flera yrken som jag fun-
derade på under gymnasieåren. Själv tyckte 
jag att matematik var roligt, så efter studenten 
började jag läsa på Stockholms universitet, 
matematik och fysik. Mina föräldrar var glada 
att jag studerade vidare, till vad hade de inga 

Helens Tronstads 5000 km långa resa
Startade hösten 2018, som nybliven pensionär 
kunde hon planera en så flygfri expedition 
som möjligt, båt, tåg och buss, men från Aus-
tralien blev hon tvungen att fara i luften. Att 
resa ensam är inte farligt, på transsibiriska 
järnvägen sover man 4 i samma hytt och 2 
tågvärdar ser till att det alltid finns hett tevat-
ten, de städar och ger en hemkänsla under fär-
den Moskva - Peking som tog 5½ dygn.
Maten ombord är inte kul, så alla har packat 
för fjällvandring ungefär. Stopp vid Bajkalsjön 
som är värdens djupaste och en natt i en turis-
tanläggning i Mongoliet med bara Jurtor (stora 
tält). Här ser vi hästar mjölkas när fölet fått sin 
del. Många medresenärer hade köpt en grupp-
resa som Helen kunde få smyga sig in i när 
det var dags för sightseeing kring Röda tor-
get, Kinesiska muren. Sen var det dags att stå 
på egna ben. 1 oktober är nationaldag för 23 
miljoner invånare. Det kan man kalla folkfest. 
Helen fick möjlighet att dansa square-dance 
som är ett intresse sedan länge. Terracottaar-
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Knappt 20 deltagare hade mött upp i ett gan-
ska kallt väder, men solen visade sig till slut 
en stund, varför jag i alla fall kunde köra 
nedcabbat hem.

Björn Torninger (bilden) berättade att man 
förmedlar försäljning av 150-200 bilar på ett 
år. Alla bilarna i hallen är sålunda privatägda. 
Nästan all annonsering och mycket av för-
säljningen sker numera på Internet. Bilar från 
70-talet är mest populära, medan förkrigs-
modeller och udda bilar är mer svårsålda. 
Svenskar vill oftast ha bruksbilar som tål att 

 Mel’s garage 2 maj köras, medan man i USA oftast finkör kortare 
sträckor för att sedan umgås.

Varje försäljning börjar med att bilen tas in i 
verkstaden för kontroll, eventuell reparation 
och allmän uppsnyggning. Prissättningen 
är svår, eftersom de flesta bilarna är unika. 
Den internationella marknaden kan ofta ge 
ledtrådar. Många bilar säljs också utomlands, 
medan importen har minskat på grund av den 
svaga svenska kronan.

Mel’s garage har öppet på onsdagskvällar, 
vilket blivit mycket populärt, särskilt på som-
maren. Onsdag den 1 maj hade man öppet 
hela dagen, men i fortsättningen återgår man 
till kvällsöppet. Caféet drar mycket folk, kan-
ske främst glassen, och ger en hel del inkom-
ster, vilket inte var planerat från början.

Efter Björns berättande var det dags för en 
macka eller något annat samt en runda bland 
alla vackra bilar som avslutning. Stort tack 
till Björn för en trevlig stund.
StigF

Bli inte lurad!
Vi svarar 
dygnet 
runt!

www.sparbankenenkoping.se

Kundcenter

Har du frågor om hur du  
kan skydda dig? Ring till:  

 0171-853 00

Tipsa gärna dina vänner och anhöriga!

Bedragare gör allt för att lura dig.  
Vi vill uppmärksamma dig på att: 

Lämna aldrig ut personliga koder till någon. 

Öppna aldrig ditt mobila BankID och signera på  
annans begäran. Detta oavsett vem som påstår  
sig vara avsändare. 
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Medlemmar 
SPF Enköping

Bokningsrabatt! 
300 kr på flerdagsresor

50 kr på teaterresor

Alltid påstigning 
Enköping 

 Uppsala Bålsta  Västerås Stockholm
Beställ din katalog

eller se våra resor på www.nordsydresor.se
Nord Syd Flyg och Buss AB tele: 0171 35663  018 474 49 44
Box 875 E-post info@nordsydresor.se
751 08 Uppsala må-fre 09-12 & 13-18       

Mot uppvisande av ditt personliga 
medlemskort i SPF får du

10% rabatt
på kompletta 

glasögon och solglasögon 
under hela 2019

Välkommen in till oss 
på Skoglunds Optik!

Källgatan 17     Enköping
Tel 0171-338 15

www.skoglundsoptik.se
Medlem i KlarSynt

Peter Lind and the Cabaret band 
Från vänster Peter Carlsson Welden, piano, Jens ”Jesse” Lindgren, trombon, Kjell Grundström, bas, 
Peter Lind, trumpet, John Högman, saxofon och (skymd) Björn Sjödin, trummor i Västerledskyrkans café 
den 24 mars 2019. 
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I Enabygden nr 1 fanns bilder på två byggna-
der med vidhängande frågor. Tyvärr har inga 
svar inkommit vare sig på dem eller någon 
mer information om den staty på en inner-
gård i centrum som fanns i tidningen under 
hösten. Kanske någon vill höra av sig med 
hänvisning till följande information.

Den svängda fasaden tillhör Hamnverken på 
Ågatan 15. Där gick tidigare järnvägsspåren 
på Hamnbanan. De kom från Enköpings sta-
tion och drog fram på nuvarande cykelvägen 
mellan Långgatan och Lillängsgatan. Efter 
passage av Dr Westerlunds gata nära St1-
och Ingo-mackarna fortsatte spåren runt den 

Vad kan detta stora fina hus vara för något?

Bilden är från Curt Erikssons samling.

senare tillkomna lekplatsen till Enköpings 
Hamns station i Drömparken. Stationshuset 
revs ca 1991. Därifrån gick spåret ut på Åga-
tan och rundade Hamnverken innan det sluta-
de vid kajen. Där finns fortfarande några räler 
kvar.

Den andra bilden av det röda tegelhuset är 
det s.k. Kommunhusannexet på Kungsgatan 
39. Det är hopbyggt med Arbetsförmedling-
ens f.d. lokaler, där numera kommunens 
serviceförvaltning huserar. Men vad har te-
gelbyggnaden använts till förr i världen? Då 
kallades den Pumphuset, vilket låter relevant, 
då den ju ligger vid åkanten. Vem vet mer?

Tidsangivelse saknas, men det borde röra sig om mellankrigstiden.
Först dragna rätta svar belönas med en trisslott.

Nalle Puh
Det är ingen idé att skynda sig om man inte vet var man är.  
Man vet ju ändå inte när man är framme.
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I söndags var det dags igen. Jag hade nöjet 
att i sällskap med många vänner avnjuta en 
konsert i Enköpings Musikklubbs regi. Den-
na gång var det Peter Lind and The Cabaret 
Band från Uppsala som på sitt oefterhärmliga 
sätt förde oss Från Harlem till Nalen i två va-
rierade set. Det var som alltid en upplevelse 
väl värd att spendera ett par timmar på.

Enköpings Musikklubb är en ganska liten 
förening med ett par hundra medlemmar, 
men med ett stort utbud av konserter av olika 
slag. Det mesta torde kunna karaktäriseras 
som jazz eller blues. Efter namnbytet från 
Jazz- till Musikklubb för några år sedan har 
man emellertid breddat repertoaren och bju-
der ett ganska varierat program med ett tio-
tal konserter per år. De flesta hålls numera i 
Västerledskyrkans trevliga café, sedan Klara 
Hall byggts om till bostäder, men man spelar 
av och till även på andra ställen. Nästa kon-
sert hålls t.ex. i Frösthults bygdegård.

Verksamheten startade som Enköpings Jazz-
klubb den 25 september 1990, varför man 
kommer att fira 30-årsjubileum nästa år 
2020. Sedan 2009 är Lars Wall ordförande 
och drivande kraft. Han har varit med i klub-
ben nästan från början och ordnar numera det 
mesta av verksamheten i samarbete med den 
övriga styrelsen. Tidigare var Håkan Wall 
(inget släktskap) föreningens allt-i allo. Han 
la under många år ner ett väldigt arbete i för-

Enköpings musikklubb 

eningen och det är till stor del hans förtjänst 
att Enköpings Musikklubb över huvud taget 
kan hålla dagens fina verksamhet. Att pia-
nisten Kjell Fernström finns i sta’n och Ulf 
Johansson Werre i närheten har säkert också 
varit en tillgång, inte minst för att locka alla 
fina gästartister.

När jag besöker Enköpings Musikklubbs 
konserter är det lätt att notera att huvuddelen 
av åhörarna är pensionärer. Man kan undra 
vad detta beror på. Kan det möjligen vara så 
att vi, som växte upp under 1930-, 40- och 
50-talen, fick vara med under den tid när jaz-
zen successivt blev rumsren med swing och 
dixieland, men innan rock och pop riktigt 
slog igenom. Nåväl, det finns lyckligtvis en 
hel del yngre lyssnare också. Hur ska annars 
återväxten kunna säkras. Enköpings Musik-
klubb är värd en lång och god framtid.
StigF

Bild tagen av Katarina Wall 2017.

Enabygdens lag klarade sig med glans genom 
både kvalificeringsomgångar och semifinal 
och gick därmed till finalomgången i Upp-
sala den 6 mars 2019. Där hamnade man på 
fjärde plats på samma poäng som både tvåan 

och trean, men tappade i slutändan på ett par 
utslagsfrågor. Grattis till ett bra resultat.
Vann gjorde Norunda 1 som därmed går vi-
dare till riksfinalen den 3 oktober.
I Enabygdens lag tävlade Bo Holmgren, 
Sven Gustafsson och Carl-Erik Lind.

Resultat av SPF Seniorernas i Uppsala län DM i Hjärnkoll våren 2019.
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Framtidsfullmakt
Sedan snart två år tillbaka gäller lagen om 
framtidsfullmakter. Detta är ett sätt att i för-
väg bestämma vem som ska ta hand om dina 
angelägenheter om du själv inte längre kan 
det eller t.o.m. dö. Normalt upphör annars en 
fullmakt att gälla vid dödsfall. Den som ska 
ta hand om dina affärer kallas fullmaktshava-
re och denna bestämmer själv när det är dags 
att ta över. Viktigt är att fullmaktshavaren 
inte får ta beslut om rent personliga ting som 
sjukvård, adoption eller giftermål och inte 
heller agera i egen sak.

Av en framtidsfullmakt ska framgå att texten 
avser en sådan. Den måste också bevittnas av 
två icke närstående personer som ska intyga 
att fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla 
bruk. Du kan ha fler än en fullmaktshavare 

Rökförbud
Den 1 juli 2019 är det slutrökt på landets 
uteserveringar, på lekparker, perronger, en-
tréer och andra utomhusmiljöer. Rökförbudet 
utvidgas även till att gälla e-cigaretter och 
örtprodukter för rökning. 

Omreglering av spelmarknaden
Nya spelregler gäller från och med den 1 ja-
nuari 2019 då stora delar av spelmarknaden 
konkurrensutsätts genom införandet av ett 
licenssystem. Alla spelsajter måste därmed 
ha licens för att vara verksamma i Sverige. 
Aktörerna måste även betala skatt i Sverige 
och skydda spelare mot överdrivet spelande. 
Lotteriinspektionen byter namn till Spelin-
spektionen

som går in i angiven ordning eller som be-
myndigas att sköta olika delar av dina ange-
lägenheter. Det är inte alldeles lätt att skriva 
en korrekt framtidsfullmakt, varför det oftast 
är lämpligt att ta juridisk hjälp för detta.

Fullmaktshavaren får inte ta ut något arvode 
om inte detta är angivet i fullmakten. Minst 
en gång om året ska fullmaktshavaren redo-
visa sitt arbete för fullmaktsgivarens närstå-
ende. Skulle fullmaktshavaren missköta sig, 
kan kommunen utse en god man, varvid full-
makten upphör att gälla.

Se även ”https://www.konsumenternas.se/
lana/fakta/om-myndig-fullmakt/framtidsfull-
makter”.

Public serviceavgift
Tv-licensen slopas och istället ska alla över 
18 som har en beskattningsbar inkomst beta-
lat en public serviceavgift. Maxkostnaden per 
person är 1 300 kronor om året, att jämföras 
med tv-licensen som kostade 2 400 kronor 
om året. Skillnaden är dock att tv-licensen 
gällde per hushåll med en tv-apparat och 
den nya avgiften är personlig.  Har du beta-
lat tv-licens över nyåret får du tillbaka det 
överskjutande beloppet.

Barnäktenskap ska inte gälla i Sverige
Från den 1 januari 2019 ska inte barnäkten-
skap som ingåtts utomlands längre erkännas i 
Sverige även om barnet hunnit fylla 18 år vid 
ankomsten hit. Genom ändringen vill politi-
kerna täppa till en lucka i lagstiftningen.

Från Riksdagen

Några nya lagar 2019
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Databedrägerier II
Databedrägerier blir allt vanligare och mer 
sofistikerade. Och alltför ofta är det vi äld-
re som drabbas. Kanske är vi för snälla och 
hjälpsamma och tror andra människor om 
gott. Det bör vi förstås också göra, men sam-
tidigt måste vi tyvärr vara på vår vakt och 
inte tro på riktigt allt. Om detta berättade 
polisen Maria Arosenius vid månadsmötet 
i april. Då spelade hon även upp filmer och 
samtal, där bedragare försökte att lura sina 
offer på deras pengar. Ta lärdom.

Din bank eller polisen ringer aldrig upp dig 
för att varna för problem med ditt konto el-
ler liknande. Var på din vakt. Allt sådant är 
bluff även om telefonnumret verkar riktigt. 
Lägg på luren. Det absolut viktigaste är att 
aldrig någonsin lämna ut sin PIN-kod till 
bankkort eller Bank-ID. De är nycklarna till 
dina pengar. Och logga inte in på din bank på 
uppmaning av någon annan. Då släpper du in 
bedragaren istället. Varning!

Bedragarna är ofta mycket uppfinningsrika 
och kanske berättar att någon försöker stjä-
la dina pengar (banken eller polisen) eller 
att du har ett paket på väg (t.ex. IKEA) fast 
du inget beställt eller att din dator behö-
ver repareras (Windows). Detta är bluff. 
Banken kan vid behov enkelt spärra vilket 
konto som helst utan att du behöver göra 
någonting. En varuleverans har inget med 

banken att göra och varför skulle Windows 
ringa just dig bland sina hundratals miljo-
ner användare. Tro dem inte, avslöja absolut 
inga PIN-koder och ladda inte ner något 
s.k. reparationsprogram som uppringaren 
erbjuder. Det kommer att skada eller i värsta 
fall låsa din dator.

Ibland får jag mejl om att jag har vunnit någ-
ra miljoner på Facebook eller Google eller 
någon annanstans eller kanske får återbetal-
ning på skatten. Känns det igen? Tyvärr är 
även detta bluff liksom det presentkort på 
10 000 kr som jag före jul skulle få av IKEA. 
Se exempel.  
Varför skulle just jag få en massa peng-
ar? (Ett företag skriver inte ”Kära” eller 
”våran”.) Om något verkar för bra för att 
vara sant är det med största sannolikhet inte 
sant – tyvärr. Så klicka absolut inte på ”Be-
kräfta”. Risken att få datorvirus är alldeles 
för stor.

Förhoppningsvis minskar databedrägerierna 
när vi successivt uppmärksammar dem på 
bl.a. detta sätt. Samtidigt blir förövarna allt 
mer förslagna, varför man ändå kan bli lurad. 
Det är inget att skämmas för. Men kontakta 
då banken direkt och polisanmäl.
StigF

Under sitt föredrag visade Maria Arosenius 
en kort film och vi fick även lyssna till ett 
telefonsamtal, där bedragaren försökte lura 
av sitt offer dennes pinkod. Dessa filmer och 
några till har SPF Seniorerna Enabygden till-

Studiecirkel: Låt inte lura dig
gängliga. Med hjälp av filmerna samt gäster 
från polis och bank kommer vi under hösten 
2019 köra en studiecirkel med titeln ”Låt inte 
lura dig”. Välkommen du också.
StigF
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noreply@svenskaspel.se 
Få 10000kr presentkort till IKEA för bara 10kr 
 

Kära 
 

Få IKEA presentkort idag 

 
20 konsumenter från hela landet har blivit 

utvalda I vår generösa undersökning. 
Få 10000kr till IKEA för bara 

10kr. 
Bekräfta här 

 
Dom fyra nyaste lyckligt lottade personerna i 

våran undersökning 
 

*******@telia.com 
Ej bekräftat – Bekräfta nu 

 
Björn Eliasson – bjorne1987@gmail.com 

Bekräftade för 15 sekunder sedan 
 

Anne Holm Nielsen – anna- 
panna.holm@live.se 

Bekräftat för 43 minuter sedan 
 

Gudrun Lilja Westman 
gollenius1965@me.com 

Bekräftat för 58 minuter sedan 
 

 
 
För att hjälpa oss att uppfylla våra krav, vil l vi bekräfta att du är glad att få 
våra uppdateringar från tid ti l annan. Vi respekterar din integritet och 
kommer aldrig att fylla din inkorg med nonsensspam. I det här fallet kontakta 
oss på infroservice@offres.ga eller klicka för att prenumerera längst ner i det 
här meddelandet. 
 
****************************************************************************************  
 

M.M. Fridman 
info@baigorriaprop.com.ar 
Svara till: mikh.fridman@gmail.com 
 
I, Mikhail Fridman have selected you specifically as one of my beneficiaries for my 
Charitable Donation of $5 Million Dollars. Check the link below for confirmation: 
https://www.rt.com/business/343781-mikhail- fridman-will-charity/ 
I await your earliest response for further directives. 
Best Regards, 
Mikhail Fridman. 

Maria Arosenius
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Presstopp för Enabygden nr 3 
är den 6 september 2019.

Majs kåseri
1939 med telefon till 2019
Hur ser dina telefonminnen 
ut, här är en del av mina.
På Karlbergsvägen hade en 
dam boendes på 3e vån både Telefon och 
dvärgspets, NIPPE.
De gånger mormor Amanda fyllde år i augus-
ti skickades (studsade) jag upp till damen för 
att få gulla med hunden och be att mamma 
skulle få låna telefonen, vad det kostade vet 
jag inte.
Mamma kom tillbaks röd om nosen. Hon 
saknade sina fem systrar och mor, alla bodde 
i Skåne. Senare fanns det egen telefon med 
väldigt kort sladd. Det gick inte att prata 
hemligheter, då apparaten hängde i hallen för 
alla att avlyssna.
Det bodde en ung kvinna i huset som lånade 
vår telefon en gång. Jag tokstirrade på hennes 
arm, där fanns ett nummer, hon hade varit 
fånge i Norge och där stämplades folk, trodde 
jag, Min första tatuering, men tyvärr inte den 
sista att beskåda.
Sen kom några år då jag kröp in i klädkam-
maren för att viska hemligheter med min bäs-
tis. Mamma smög utanför dörren, det kändes 
i luften.
Så hamnade jag någon månad i telefonväxeln 
på Veterinärstyrelsen, drog i snören och pra-
tade vänligt. Tjuvlyssnande var vanligt före-
kommande.
Nu 2019 letar jag ständigt efter mobilen, den 
är tung att ha om halsen och lätt att glömma, 
men den svarar när jag kallar på den med ma-
kens DURO, det har blivit den att jaga istället 
för våra älskade hundar.

Maj Kinnbo

MÄRTAS klurigheter sommaren 2019
Diverse frågor

1 Vilket årtal kom saffranet till Sverige?
2 Vem var författare till Fänrik Ståls sägner?
3 Vem var ”pappa” till våra moderna Jeans?
4 Vem uppfann V-stilen i backhoppning?
5 Vilken dag, datum och år upphörde Andra   
 Världskriget?
6 Vid vilket år anlades Bryggholmens 
 glasbruk?
7 Vad säljs Solstickan till förmån för?
8 Från vilket land har världens första tvål –   
 Aleppo – sina anor från 300-talet?
9 Vilket år tillverkade Enköpings 
 Mekaniska Verkstad Fisktorgsbron?
10 Vem har skrivit dikten ”I skogen vid milan  
 sitter far”?
11 Vilket år gjorde ”varm korv” succé i 
 Sverige?
12 Vem är skapare av böckerna om Alfons
 Åberg?
13 Vem skapade Elektrolux?
14 Hur många invånare hade Enköping 
 vecka 12 i år?
15 På vilken gata invigdes den första 
 Domusaffären i Enköping?
16 Vilket år byggdes det nuvarande 
 Stora Coop?
17 Vem skrev Barfotabarn?
18 Var föddes Gustaf Fröding?
19 Hur långt är Sverige fågelvägen?
20 Vilket år grundades Enköpings-Posten?

Svaren vill vi ha in under juni månad. Sedan 
dras vinnaren bland alla rätta svar.
Lycka till önskar ”kluriga” Märta

Den farligaste fienden till kunskap 
är inte okunskap utan inbillad 
kunskap.

Stephen Hawking
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Vägmärken

Här ovan finns ett gammalt och ett nytt 
vägmärke. Det vänstra används inte längre. 
Kommer ni ihåg vad det betydde och vad det 
nya vägmärket till höger avser?
Kan det möjligen betyda ”Förbud mot svarta 
bilar” resp. ”Varning för rallytävling”.
Båda märkena är gula med svarta symboler i. 
Det nya har dessutom en röd rand.

Mozarella och tekniska doktorer

Världen är full av märkliga samband. I bilden ovan kan man tydligt se hur mängden konsu-
merad mozzarella-ost (viktspund per person i den övre kurvan) i stort sett följer hur många 
tekniska doktorer som examineras samma år under 2000-talet i USA. Man kan undra varför 
just tekniker verkar ha en särskild böjelse för mozzarella.

Märtas klurigheter i Enabygden nr 1
De rätta svaren skulle vara: 1 Härnevi, 2 Lådö, 3 
Torstuna, 4 Härkeberga, 5 Teda, 6 Bredsand, 7 Al-
tuna, 8 Skälby, 9 Skokloster, 10 Tillinge, 11 Ny-
kvarn, 12 Enköping, 13 Österunda, 14 Munksun-
det, 15 Långtora, 16 Svinnegarn, 17 Forsby, 18 
Fanna, 19 Uddala, 20 Lundby. 
Ett par slamkrypare hade denna gång smugit in 

Val till Europaparlamentet
Den 26 maj var det val till Europa-parlamen-
tet, där Sverige f.n. har 20 platser. Jag hoppas 
att ni röstade, men blev det som ni trodde?
Nåväl, det spelar inte så stor roll. Det får an-
dra sköta. Men minns ni hur det var förr, när 
man måste ha pass vart man skulle och tullen 
inte bara kollade efter starkvaror och när det 
kostade skjortan att studera utomlands, om 
det alls gick osv.
Nog har det europeiska samarbetet förenklat 
mycket i vårt medmänskliga umgänge och 
rörlighet mellan länderna. Inte vill jag tillba-
ka till allt trassel vi hade till inte för så länge 
sedan.
StigF

sig bland klurigheterna. Det gällde frågorna nr 12, 
där några hade svarat Enby och nr 17, där alter-
nativa svar var Åby och Bäckby. Alla godkändes, 
eftersom platser med dessa namn finns i Uppland 
med viss reservation för Bäckby som ligger i Väs-
terås. Bland 13 svar, som således alla godkändes, 
drog redaktionskommittén en vinnare som blev 
Berith Norling. Grattis. En Trisslott kommer.
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På fredag em den 22 februari hade Enabyg-
dens programkommitté bjudit in till The- och 
hattparty för kvinnor. Vad kunde bli av detta? 
Skulle det komma någon över huvud taget? 
Jodå, när undertecknad steg över tröskeln 
till Wallinska gården, var denna redan fylld 
av drygt fyrtio damer med såväl huvud- som 
andra kreationer av alla de slag. Det var 
verkligen en brokig men elegant skara som 
trängdes kring teborden,

Framme i fonden fanns emellertid ett bord 
som krävde extra uppmärksamhet. Där hade 
Gunnel Jansson och Mai-Brit Roswall från 
företaget Lilla hatten ställt ut åtskilliga ko-
affer och broscher av egen tillverkning som 
de säljer i sin ateljé i Enköping. De berättade 
att stommarna som regel tillverkas av banan-
fiber, varpå de som dekoration syr fast olika 
tygband, fjädrar, blommor m.m. som kan 
varieras i det oändliga. Den färdiga koaffen 
fästes sedan i håret med hjälp av en kam eller 

The- och hattparty för kvinnor 

oftare med ett diadem. Alternativt kan koaf-
fen eller broschen monteras på en hatt.
Det tog en bra stund innan alla fått chans att 
titta och prova och kanske köpa någon av de 
många vackra kreationerna. Gunnel och Mai-
Brit hade fullt upp med att visa och förklara. 
Den som själv vill designa sin koaff får gärna 
komma med en skiss. Sedan tillverkas koaf-
fen på beställning.

Så småningom hade emellertid alla fått sitt 
lystmäte av skådebrödet och kunde ägna sig 
åt det lekamliga brödet. Dagens värdar Be-
rit Bergman och Ulla Hedin bjöd till bords, 
där det serverades åtskilligt gott och hemba-
kat från småkakor och minisemlor till goda 
smörgåsar samt förstås te av olika smaker.
Enabygden tackar alla medverkande för det 
stora engagemanget som lockar till efterföljd. 
Nu blir det säkerligen fler träffar av liknande 
art, särskilt riktade till kvinnor som ju är i 
stor majoritet bland föreningens medlemmar.
StigF

Studieprogrammet för höstterminen 2019 är 
i stort sett klart. Många av våra studieledare 
fortsätter troget sina cirklar igen i höst med 
välkända ämnen.

Det nya och spännande är, att vi ska bekan-
ta oss med Åland och Åboland nästa läsår 
i våra landskapscirklar och avsluta med en 
resa dit vecka 22, 2020. Vi räknar med att 
fyra sådana cirklar kan börja. Åland med sin 
örikedom, sin underbara natur och med alla 
historiska minnesmärken lockar verkligen. 
Det är ju dessutom gamla svenskbygder. Nå-
gon dag också i Åbo med sina sevärdheter”.

Ett nytt ämne i höst blir ”Tillsammans mot 
ensamheten”. Ensamhet har i vårt land ut-

vecklats till en folksjukdom som vi måste 
bekämpa tillsammans. SPF och PRO har 
gemensamt utarbetat ett studiematerial, som 
blir till stor hjälp i arbetet. Pia Rosenberg 
med flera kommer att leda cirkeln.

Cirklarna i ”Aktiekunskap” och ”Det gamla 
Enköping” har vi tyvärr inte lyckats starta 
på grund av att vi inte hittat ledare. Men vi 
tar gärna emot tips, om du känner till någon, 
som vi kan fråga.

Välkomna till ett nytt spännande studieår i 
SPF.

Studiekommittén Solweig, Pia, Sven och Bo

Rapport från Studiekommittén:



20

eg
ra

 1
9.

05
 

 


