
1

4Enabygden
Årgång 24

N
U

M
M

E
R

2018

Wallinska gården 
Enköpings Stads hembygdsgård

Varning! Bedrägerierna ökar

Profilen

God Jul 
& Gott Nytt År



2

Redaktions-
kommittén

Inger Rosén Hansson, ansvarig utgivare.
Lars E Lundgren, redaktör

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: 
SPF Seniorerna Enabygden 
Källgatan 1, 745 35 Enköping, 
Tel 0171-295 40 (vidarekopplad till ordf.) 

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
Sven-Olof Johansson, vice ordf. 070-211 50 76 johansson85@hotmail.com
Stig Hallgren, sekreterare 070-394 72 81 stig.hallgren@politiker.enkoping.se
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, LPR-rep. 070-569 25 34 hedin.ullabritta@gmail.com
Carl-Erik Lind 070-735 22 74 calle.ingrid@gmail.com
Maj Kinnbo, KPR-rep. adjunge. 073-949 15 51 maj.kinnbo@hotmail.com

Ersättare
Gert Blomberg 070-768 80 61 gerthblomberg@hotmail.com
Bruno Edvinsson 073-081 40 33 bruno.edvinsson@telia.com
Karin Wolkert 070-538 28 53 karin.wolkert@outlook.com

Enabygdens hemsida
www.spfseniorerna.se/enabygden

Områdesgrupper
Grupp Ledare Tel
1 Bertil Larsson 44 51 75
3 Berit Bergman 272 53
4 vakant
5 Alf Karlsson 44 74 27
6 Pia Rosenberg 073-680 47 27
7 Ulla Hedin 070-569 25 34

Funktionärer                            Tel
Rekrytering, Ulla Hedin 070-569 25 34
Studiekomm., Bo Holmgren 070-832 83 45
Resor, Torbjörn From 47 76 65
Programgrupp, Anita Nehler 070-660 17 57
Västanvind, Heidi Rosén 388 36
Boule, Bo Johansson 44 93 44
Bowling, Torvald Lund 41 30 97
Bridge, Barbro Sandberg 362 86
Bordtennis, Lennart Andersson 070-327 97 07
Pressombud, Stig Forshult 070-531 53 88
Webbansvarig, Gunnar Tallnäs 076-817 01 91
Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Maj Kinnbo 073-949 15 51
Landstingets Pensionärsråd, LPR
Ulla Hedin 070-569 25 34

Enabygdens bankgiro nr
5947-0559

Swish nr
123 230 8906
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INGER HAR ORDET 
I dag är det den 2 november, 
och termometern visar + 10 
grader. Det har hela dagen 
varit mulet, disigt och i och 
med det ganska mörkt. I 

morgon är det Alla helgons dag.  Jag var vid 
St Olofs kapell och Minneslunden i Enkö-
ping en stund på eftermiddagen tillsammans 
med många andra. Det har blivit vanligt 
att man den här helgen besöker kyrkor och 
kyrkogårdar för att minnas nära och kära ge-
nom att bl a smycka gravar med kransar och 
blommor samt tända ljus och gravlyktor.  Det 
är en fin sed, som utvecklats hos oss. Ljus i 
mörkret, både bildligt och bokstavligt!
Den 6 november var vi fyra från vår för-
ening, som deltog i en temadag om Äldres 
ensamhet, vilken anordnades av SPF-distrik-
tet i Uppsala län. Ämnet belystes från olika 
infallsvinklar. Material från föreläsningarna 
kommer vi att distribuera så småningom. Det 

finns, som vi alla vet, olika slags ensamhet, 
påtvingad eller självvald, verklig och / eller 
upplevd. Man kan säkert åstadkomma en del 
övergripande i form av olika projekt m m för 
att lindra effekterna av ohälsosam ensamhet. 
I en förening som vår kan vi också hjälpas 
åt på olika sätt. Vi kan var och en tänka efter 
om några skulle bli glada för kontakt t ex i 
form av telefonsamtal, sällskap på promenad, 
biobesök, fikastund. Det behöver inte vara så 
komplicerat!
Nu avslutas mandatperioderna i de lokala 
pensionärsråden, KPR och RPR (LPR). Re-
presentanter utses inför kommande mandat-
period. Dessutom deltar vi i Polisens senior-
råd. Rådens viktiga arbete kommer självklart 
att fortsätta, och våra representanter måste få 
hjälp av flera med synpunkter.
Detta är den sista medlemstidningen Ena-
bygden för 2018. Jag tackar för det gångna 
året 2018 och så småningom GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR 2019!
Inger Rosén Hansson

Redaktören 

Härligt solsken denna no-
vemberdag. Ett tillfälle att 
utnyttja mellan de gråtris-
ta dagar i den ”onödiga” 
höstmånaden. Nu väntar vi 
en sedvanlig julrusch som 

Svensk Handel redan i mitten av november 
bestämde bli rekordstor. Alltså precis som 
vanligt!

Er redaktör för Enabygden blir med detta 
nummer f.d. redaktör. Jag tvingas tyvärr 
av hälsoskäl lämna över tidningsjobbet till 
styrelsen för att hitta annan tidningsmaka-
re. Mina år med tidningen har varit mycket, 
mycket givande med alla kontakter inom och 
utanför föreningen. Jag kommer att sakna det 
jobbet.
Varmt tack för mig! Tillönskan om God Jul 
och Gott nytt år.
Lars Erik Lundgren

Gymnastiken och 
Vattengymnastiken 
Det gäller nya priser och regler för Gymnas-
tiken och Vattengymnastiken under våren 
2019.  Du som är intresserad att deltaga i 
någon eller båda av dessa aktiviteter måste 

kontakta Sven-Olof Johansson på telefon 
0171-477 487 eller 070-211 50 76. 

Aktiviteterna är inför våren drabbade av kost-
nadshöjning. Gymnastiken kostar nu 600 kr/
termin och Vattengymnastiken kostar 850 kr/
termin. 
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2018
9 dec Luciakonsert i Berwaldhallen
 Nacka musikklasser bjuder på ett  
 traditionellt luciatåg tillsammans med
 operasångarna Hillevi Martinpelto 
 och Carl Ackerfeldt. Konsertsalen 
 lyses upp av såväl stearinljus som
 sångarglädje såväl klassiska advents-
  och luciasånger som moderna favor
 iter. En fridfull helgstämning utlovas.
 Pris 450 kr. Bokning på reservlista.

2019
17 jan Lunch och teater på Uppsala
 Stadsteater.
 Första gången Sveriges Radios hit-
 lista sändes var på 60-talet. Ett
 årtionde  då listettorna fick ett enormt
 genomslag och fortfarande tillhör den
 svenska låtskatten. Göran Engman
 och Kettil Medelius gör en 
 djupdykning i 60-talets svensktopp.
 Pris 375 kr inkl lunch. 
 9 biljetter kvar.

10 febr Intiman Stockholm. Allan Svensson i
 Mr Morfar. Hur är det att vara morfar
 idag? Du är i din bästa ålder, har ett
 bra jobb och är klar med uppfostran
  av barnen. Nu äntligen (jävlar) kan 
 du börja leva livet. Njuta av livets 
 efterrätt. Hitta punkten. Lugnet. 
 Meningen. Men nä. Plötsligt blir det 
 ännu mer att göra.
 Se Allan Svensson spela Mr. Morfar
 och känn igen dig. Eller din man, din
  pappa, din bror eller din mamma. 
 Pris 675 kr

SPF Seniorerna Enabygden. 
Resekommittés program 2018/2019

Medlemmar i 
SPF ENKÖPING

Läs om våra resor/boka på:   

www.nordsydresor.se

Box 875, 751 08 Uppsala
Tel 08 247100   0171 35663   
må-fre 09.00-12.00 & 13.00-18.00

e-post: info@nordsydresor.se

HAR ALLTID RABATT:
300 kr på flerdagsresor

50 kr på teaterresor

ENKÖPING 
Bålsta Västerås

7 mars Nationalmuseum Stockholm. Guidad
 visning av samlingarna samt egen tid
 och lunch. Vi besöker det återöppna-
 de museet för en guidad visning av
  samlingarna och egen tid för att se så
  mycket ni vill. Vi äter lunch i mu
 seets restaurang.
 Pris 450 kr inkl guidad visning 
 och lunch.

Bevaka information vid föreningens månads-
möten och på hemsidan samt i EP under ru-
briken 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.
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Fredag 14 December kl 14.00. 
Kryddgården

Traditionellt Luciatåg med elever från Ro-
binssonskolan.
Entré 70 kr. Fika ingår. Ansvariga är Arbets-
grupp 5.
Arbetsgrupp 6 samlas 1 timme före.

Fredag 11 Januari kl 14.00. Kryddgården.
Ena Vis AB underhåller med visor och skil-
lingtryck.
Entré 70 kr. Kaffe/the och skinksmörgås in-
går.
Ansvariga är Arbetsgrupp 6. 
Arbetsgrupp 1 samlas 1 timme före.

Fredag 8 Februari kl 14.00. 
Västerledskyrkan.
ÅRSMÖTE med sedvanliga årsmöteshand-
lingar.
SPFkören Västanvind underhåller. SPF bju-
der på fika. 
Ansvariga är Arbetsgrupp 1. 
Arbetsgrupp 3 samlas 1 timme före.

Fredag 8 Mars kl 14.00. Västerledskyrkan.
Jonas Marmbrandt spelar vacker musik på 
piano, bl a Chopin.
Entré 70 kr. Fika ingår. Ansvariga är Arbets-
grupp 3.
Arbetsgrupp 4 samlas 1 timme före.

Fredag 12 April kl 14.00. Västerledskyr-
kan.
Polis Maria Arosenius informerar om Brott 
mot äldre.
Entré 70 kr. Fika ingår. Ansvariga är Arbets-
grupp 4.
Arbetsgrupp 5 samlas 1 timme före.

MÅNADSMÖTEN
Fredag 10 Maj kl 14.00. Kryddgården.
Helen Tronstad, f d meteorolog på Svt1 be-
rättar om och visar bilder från sin resa med 
Transsibiriska Järnvägen.
Entré 70 kr. Fika ingår. Ansvariga är arbets-
grupp 5.
Arbetsgrupp 6 samlas 1 timme före.

I samarbete med Studieförbundet Vuxensko-
lan.

Ingen anmälan behövs till månadsmötena. 
Alla välkomna!

Övriga programpunkter våren 2019
Fredag 22 februari kl 13.30. Wallinska 
Gården.
THE- OCH HATTPARTY FÖR KVINNOR. 
Vi diskuterar saker som särskilt berör kvin-
nor. Entré 70 kr. 

Tisdag 23 April kl 14.00. Västerledskyr-
kan.
CAPRICE OCH KAKBUFFÉ
SPF-körerna Västanvind och Seniorklang, 
Avesta sjunger välkända vårvisor. Kaffe och 
mumsig kakbuffé serveras. Entré 70 kr. Ingen 
anmälan behövs. Alla välkomna!
I samarbete med Studieförbundet Vuxensko-
lan.

Fredag 26 April kl 11.30 – 17.30
Lördag 27 April kl 10.00 – 16.00
FÖRETAGARMÄSSA PÅ IDROTTSHU-
SET
Varmt välkomna att besöka SPF Seniorerna 
Enabygdens monter!

Fler programpunkter kommer i nästa 
nummer!
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Områdesgrupp 1. 
Gruppansvarig Bertil Larsson tel 0171-44 51 75  
e-post bertil.risberga@outlook.com
Området omfattar medlemmar boende på 
landsbygden söder om Enköping.

Områdesgrupp 3. 
Gruppansvarig Berit Bergman tel 0171-272 53
Fanna (Svampgatorna uppe i Fanna), Kor-
sängen, Bergvreten, Husberg, Gånsta, Stenv-
reten, Bredsand, Åkersberg.

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

AKTUELLA OMRÅDESGRUPPER
Områdesgrupp 5. 
Gruppansvarig Alf Karlsson tel 0171-44 74 27  
e-post alf.p.karlsson@gmail.com
Gröngarn, Munksundet, Lillsidan, Västerle-
den, Galgvreten.

Områdesgrupp 6. 
Gruppansvarig Pia Rosenberg tel 073-680 47 27 
e-post pr.fs@mbox.lidnet.se.
Romberga, Enögla, Drottninggatan, Ban-
gårdsgatan, Linbanegatan, Långgatan norra 
delen, Bergsgatan, Fjärdhundragatan norra 
delen, Lillängsgatan. 

Områdesgrupp 7. 
Gruppansvarig Ulla Hedin tel 0171-351 50  
e-post hedin.ulla@hotmail.com 
Långgatan södra delen, Fjärdhundragatan 
södra delen, Hägnadsvägen, Sandgatan, 
Torggatan västra delen, V Ringgatan, Lille-
bergsgatan, Kyrkogatan.

Vilken hääärlig 
musik!
Den 4-e november åkte SPF Enabygden med 
full buss till Västerås Konserthus för att se 
”Hits of the 60’s”. Bland de uppträdande ar-
tisterna fanns Svenne Hedlund ifrån The Hep 
Stars, Lennart Grahn ifrån The Shanes, Clab-
be av Geijerstam ifrån Ola & Janglers och 
Janne Önnerud ifrån The Hounds. Hela sa-
longen var fullsatt med en sjungande publik. 
Vilka härliga låtar det blev. Hela publiken 
sjöng ”I natt jag drömde” och vilket drag det 
blev. Applåderna ville nästan aldrig ta slut. 
Föreställningen höll på i 2 timmar. En kväll 
att minnas! 
Pia Rosenberg

Barns tankar om pensionärer 
”Om man kör för fort i sin bil kan det hända att man 
får en ålderdom.”
Per 5 år

”När man blir gammal ska man inte köra bil längre. 
Då får man bara åka rullstol.”
Josefin, 4 år

”Håret blir vitt när man inte har mer färgmedel kvar 
i huvudet.”
Bosse, 4 år

”När man blir gammal får man inte knyta sina egna 
skosnören för då kan de gå av.”
Lisa, 3 år

”När man går i pension går man egentligen till 
vårdcentralen.”
Peter, 3 år

”Det är många som svimmar när de får rynkor. 
De får en chock när de ser sig i spegeln.”
Maria, 3 år
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Under senare delen av oktober samlades 
ett 30-tal SPF-medlemmar en fredagsef-
termiddag i den trevliga rugbylokalen på 
Sandbrogatan. Ett arrangemang ordnat av 
programkommitténs kreativa personer med 
Anita Nehler i spetsen. Lokalen med alla sina 
utsmyckningar i form av klubbemblem och 
priser av alla de slag i kombination med  den 
lite mörka interiören gav direkt en trivsam 
stämning.
Som underhållare var trubaduren Johan B 
Andersson anlitad. En musiker som verkli-
gen vet hur man ”håller igång” träffen med 
sång och gitarrspel. Där satt gamla välkända 
musikstycken som vi i publiken kunde nynna 
eller sjung med i. Under musiken samtalades 

Trivsam Pub-träff i rugbylokalen

livligt vid borden – alltså precis som det ska 
vara på en Pub!
Det bjöds en enkel men smakfull tallrik kall-
skuret med tillhörande dryck – inköpt på stäl-
let eller medhavd hemifrån. Bra!
Pratet runt borden fortsatte liksom trubadu-
rens härliga musik med allt från Bellman, 
Taube, Berghagen till amerikanska hits. Ett 
relativt knepigt musik-Quiz hann vi också 
med. Det trivsamma mötet avslutades med 
några dansmelodier där ett antal närvarande 
fick röra på benen.
Tack till programkommittén för det trivsam-
ma Pub-mötet!

LEL
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Under det senaste Intro-kafét på Wallinska 
gården närvarade fyra nya medlemmar förut-
om ett 10 tal etablerade Enabygden-medlem-
mar från styrelse och funktionärsgrupper. Ett 
intressant möte med mycket information – i 
båda riktningar. Alltså såväl från ”de etable-
rade” som från de nya medlemmarna. Det är 
alltid intressant att få nya infallsvinklar för 
den verksamhet som föreningen driver. 
Lars Häggberg, Karin Berkö, Bengt Göran 
Thorgren och Ingrid Ringstedt var de fyra 

som presenterade sig. Där fanns mycket erfa-
renhet från verksamhet med kommunikation, 
med myndighetskontakt och pappersexercis 
av olika slag, med organisationsverksamhet 
och datorteknik samt även med medicinsk 
verksamhet. Det uttrycktes också klara öns-
kemål från de nya att på ett eller annat sätt 
hjälpa till i föreningens verksamhet för att på 
det sättet snabbt kunna lära sig dels SPF Ena-
bygden men även staden Enköping.

Mycket välkomna!

Intressant, givande Intro-möte

Föreningen SPF Ena-
bygden lever mycket 
på drivande krafter 
inom såväl styrelse 
som gruppen funk-
tionärer och – inte att 
förglömma – även ute 
bland medlemmarna 
som kommer med idé-

er och positiv kritik

En lysande kraft i detta sammanhang är Ulla 
Hedin. Nytillkomna medlemmar i föreningen 
har sedan några år hamnat under Ullas vingar 
och matats med information om vår lokalav-
delning inom riksorganisationen SPF Senio-
rerna. En given plats för denna information 
är de Intro-möten som Ulla styr över som 
medlemsrekryterare.

Men låt oss stanna upp där ett ögonblick. 
Vem är då denna Ulla Hedin. På den frågan 
kommer det en intressant utläggning som 
Er pennförare här ska försöka sammanfatta 
inom artikelns ramar.

Ulla utbildade sig tidigt till sjuksköterska där 
hon tjänstgjorde under många år här i Enkö-

ping. Hon berättar: 
-Jag tyckte mitt arbete var intressant önska-
de med tiden fördjupa mina kunskaper om 
sjukdomar och om människokroppen. Därför 
beslutade jag mig 1977 för att börja plugga 
medicin på en 5-årig specialkurs i Stock-
holm. En fullträff för mig även om det blev 
att fasligt pendlande med tåg varje dag under 
skoltiden.
Utbildningen gav såväl teoretiska som prak-
tiska kunskaper och på slutet även tjänstgö-
ring på sjukhus här i Mälardalen. Hela tiden 
med Enköping som hemort.
Som färdig läkare fick Ulla tjänst på sjukhu-
set i Västerås och alltså ytterligare pendlan-
de.

-Mitt nästa kliv i karriären var att under 4 år 
utbilda mig till psykläkare. Det resulterade 
i att jag under ett antal år tjänstgjorde som 
överläkare på psykkliniken i Västerås. Där 
hade jag bland annat hand om avdelningen 
för missbrukare samt barnpsykavdelningen. 
Det senare tyckte jag var extra intressant.

Ulla slutade sin mångfacetterade karriär 
inom sjukvården år 2006. Men det dröjde 
inte länge innan nästa syssla grep tag i den 
före detta läkaren Ulla Hedin. Hon sprang 
vid ett tillfälle nämligen ihop med Ada Eng-

PROFILEN
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Under 2018 har du som medlem i SPF, 
mot uppvisande av personligt medlemskort: 

10% rabatt på kompletta glasögon.
10% rabatt på solglasögon, solclip och
SunCovers.
(Gäller inte redan prisnedsatta varor eller lågpris)

Källgatan 17    Enköping 
Tel. 0171-338 15 

www.skoglundsoptik.se 
Medlem i KlarSynt 

ström och Alf Karlsson, aktiva inom SPF 
Enabygden. Bums var hon engagerad – alltså 
precis så som en ny medlem i föreningen ska 
aktiveras.

-Ja, jag har alltid haft lite svårt att säga nej 
när vänner och bekanta vädjar om min hjälp. 
Jag tog på mig medlemsjobbet i föreningen 
samt en plats i styrelsen. Jag minns att som 
ett första möte skulle jag deltaga – helt grön 
föreningen - i distriktets södra samordnings-
grupp och där redogöra för Enabygdens idé-
er. Prata om rivstart!

Men Ulla framhåller gång efter annat under 
vårt samtal att hon trivts perfekt med med-
lemsarbetet. Hon gillar att höra nya medlem-
mar berätta om sina meriter och brister och ut 
från detta se hur föreningen kan ha tillgång 
till medlemmens kunskap och hur föreningen 
kan ge gemenskap tillbaka.

Styrelseuppdraget då, givande eller krävan-
de?
-Nej, det har bara varit positivt. Samspelet 
i styrelsen är en styrka för föreningen. Jag 
säger vad jag tycker ska och inte ska behand-
las och lyssnar på vad andra anser i lika hög 
grad. Då funkar en styrelse.

Men Ulla ägnar sig inte bara år SPF Enabyg-
den. Hon var aktiv när Enköpings hembygds-
förening bildades år 2000 med Wallinska går-
den som sin bas. Ulla var ordförande under 8 
år. Här har man byggt upp en intressant verk-
samhet baserad på bibehållande av mycket 
gammalt kunnande i form av olika hantverk. 
Här finns också mycket information att häm-
ta om tidigare Enköping. Det ska sägas ett 
det är högst ovanligt med en hembygdsfören-
ing inne i en stad. Men här fanns den fortfa-
rande kommunägda Wallinska gården som ett 
lysande exempel på gamla Enköping väl värt 
att bevara. Det är hembygdsföreningens stora 
uppgift i dag.

Hör du Ulla, vad hittar du på under din fritid 
som blir över?
-Jo, det blir nu alltmer fritid eftersom jag 
med ålderns rätt trappar ner verksamheten. 
Jag ägnar tid åt mina tre barn och fyra barn-
barn – underbart att få sätta tid där – samt 
läser mycket. Försöker även måla en del – 
akvarell.

-Och jag får inte glömma. Jag startade nu i 
höst en studiecirkel runt läkemedel. Vi är i 
dag åtta personer – sjuksköterskor, apoteka-
re – som träffas och pratar runt möjligheten 
att sprida information i detta viktiga ämne till 
Enabygdens medlemmar. Mycket intressant 
och en så kallad yrkesskada jag har med mig.

Kunde väl tänka mig det, Ulla Hedin har 
även nu när hon passerat 80-sträcket svårt att 
låta bli att engagera sig! Bravo.

LEL
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Försvunnet Enköping

Jaha, så var valdagen i september avklarad 
med åtföljande politisk oreda. Om det lokal-
politiska läget är så mycket stadigare återstår 
att se. Törs dessa egensinniga politiker ta tag 
i skamgropen – Stattgropen - mitt i Enkö-
ping. Att våga ge torget LIV? Vi väntar, vi 
väntar! Nästa planerade (?) val är 2022 ! 

Välkommen till oss 
frisörer.

Kickan. Gunilla, 
Yvonne o Josefine.

vid stora torget

Vi klipper, färgar, 
permanentar mm - 
både dam o herr

Boka tid 
tel. 0171-30805 eller 34510

Fortfarande okänd staty

Nej, det inkom inte 
något besked om vem 
som stod staty där på 
innergården till Lunde-
valls konditori. Vågar 
man gissa att konditorn 
”bakat ihop” en bild av 
sig själv? Eller kanske 
är det en av stadens 
grundare som hamnat 
där på innergården? 
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Hör av er till tidningen!
Till redaktörens stora glädje kom det ett brev 
till redaktionen med anledning av en bild i 
Enabygden nr 3-18 under rubriken försvun-
net Enköping. Den här reaktionen (positiv el-
ler negativ spelar ingen roll) från tidningens 
läsare är guld värd för en medlemstidning. 
Brevförfattaren Anita Johansson skriver:
Jag vill komplettera en bild i Enabygden 3. 
Har aldrig givit mig på att skriva förr. Tänk-
te kanske detta skolminne kunde vara roligt 
åtminstone för några. Många av mina klass-
kamrater finns kvar på orten. Kanske dom 
minns detsamma. Eller?
AJ

Ett skolminne
När jag i Enabygden 3/18 ser bilden av 
Kungsgatan – Rådmansgatan påminner jag 
mig att Rådmansgatan en gång i tiden kall-
lades ”Krita-backen” och där låg min första 
skola. Året var 1945 och jag var 6 år. Mis-
sionskyrkan, innanför det vackra staketet, 
hade i andra änden av huset en sal lämplig 
som skolsal.
Korsängsskolan var redan då planerad men 
långt ifrån färdig och det var då mycket ont 
om skollokaler i Enköping. I lokalen i Mis-
sionskyrkan fick klass 1D husera vilket se-
nare visade sig vara ett lyckokast. Den ideala 
platsen för ”förstaplättare”. Som lärarinna 
anställdes  fröken Rut Bergman vars far vid 
det tillfället var pastor i församlingen. 
Snällare och trevligare fröken kunde vi aldrig 
ha fått. Hon hade tidigare varit bankanställd 
och snabbt omskolat sig till lärarinna. Ordet 
pedagog användes inte på den tiden. Hon 
hade tankar och idéer som var nya för den 
tiden. Vi fick t.ex. ha våra käraste leksaker 
med oss i bänkarna och ta fram som tröst när 
något gick oss emot. Mobbning var uppfun-
net men fanns faktiskt ändå. Klasskillnaderna 
var ju stora. 

Mina föräldrar bodde i en liten villa på 
Enöglavägen. Det blev en bit att gå ensam till 
och från skolan. När det var kallt ute (kalla 
vintrar då) kändes det tryggt att få gå ned i 
det varma pannrummet under vår skolsal. 
Där fanns vår snälla farbror vaktmästaren 
och allt-i-allo som mötte i dörren och vi fick 
sitta på träkubbar till dess det ringde in. Det 
doftade kåda och brasa.
På frukostrasten gick de barn som hade nära 
att gå hem till sig och åt. Vi andra ställdes 
upp på rad och marscherade iväg till gamla 
småskolan på Kryddgårdsgatan som senare 
så tragiskt brann ned. Där i källaren hade ett 
mycket primitivt kök inrättats. Det bestod av 
en pannmur, sådan som man kokar kläder i 
när man tvättar, långa bord med fasta bänkar. 
Enkelt men rent och ändamålsenligt. 
Maten vi serverades var alltid rinnande. Man 
skulle kunna äta den med en stor, sträv alu-
miniumsked ur en spilkums. Det kunde vara 
ärtsoppa, köttsoppa, makaroner med korvbi-
tar eller olika vällingar, krämer samt mjölk. 
Någon lördag fick vi även chokladsoppa. Jag 
hörde aldrig något klagomål på maten.
Många år senare när jag ute på sta´n mötte 
min skolfröken stannade hon upp, tittade på 
mig och sade: Men är det inte Anita?
Det kändes lika härligt varje gång. Ett myck-
et kärt möte.

Anita Rådström, numera Johansson
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Polisens Seniorråd

Polisens Seni-
orråd har haft 
sitt höstmöte. 
Polisinspektör 
Maria Aroseni-
us är ny ledare 
för rådet och 
har sedan två 
år arbetat med 
brottsförebyg-
gande frågor 
med specia-
linriktning på 

äldrefrågor. Hon 
är nu polisens kontakt mot kommunen och 
de olika pensionärsorganisationerna. Hon 
konstaterade:
-Vi ser i dag med stor oro på hur brotten 
mot äldre snabbt ökar med bedrägerier och 
id-kapningar. Det är en tydlig ökning av just 
bedrägerierna i samband med utbetalningen 
av pensioner - speciellt fram i december. 
-Jag vill på det kraftigaste varna era medlem-
mar. Var mer än vaksamma! Håll ditt bank-
kort och koden till kortet klart separerade. 
-Vi på polisen samt bankerna tror tyvärr att 
stölder av bank-id kommer att mer eller min-
dre explodera i antal. En lukrativ bransch för 

Bedrägerierna ökar kraftigt – 
äldre är offren!

bedragare och illa besvärlig händelse för den 
drabbade.
-Kom noga ihåg att ALDRIG lyssna om det 
ringer en person och uppger sig tillhöra en 
bank. Koppla bort samtalet! Så kallad vish-
ing (voice fishing) är en form av telefonbe-
drägeri som snabbt ökat i antal. 80 % av de 
som drabbas av dessa bedrägerier är enligt 
polisens uppgifter över 65 år!
Arosenius berättade även att antalet stora 
stölder från företag ökat mycket kraftigt un-
der hösten liksom inbrott i villor. Stor del av 
det stulna lättare godset skickas snabbt utom-
lands per postpaket medan det tyngre godset 
transporteras ut per lastbil. Tyvärr har vare 
sig postföretagen eller tullverket vid gränser-
na rättighet/möjlighet att kontrollera utgåen-
de försändelser.
Arosenius omtalade att polisen nu håller på 
att bygga upp en verksamhet med volontärer 
för att kunna sprida information i brottsfö-
rebyggande syfte. De frivilliga volontärerna 
– brottsfri, svensk medborgare – ges en kor-
tare utbildning och kan sedan hjälpa till t.ex. 
grannsamverkan, stadsvandring och dialog 
med medborgare. Planen är att kunna hjälpa 
polisen vid fem aktiviteter per år. 

Susannes Fotvård
Jag sitter i Capio vårdcentrals lokaler

Susanne Johansson
Medicinsk fotterapeut

Korsängsgatan 42, 749 49 Enköping
Tel 0171-45 11 35, Mobil 0733-14 48 45

Mejl: susanne@halsokalla.com
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När katastrofen är ett faktum, det oförutsedda 
har inträffat eller det som du visste inte fick 
hända har blivit verklighet. Vad betyder det 
för dig att hantera en situation när elström-
men är borta, mobilen är död och internet har 
slocknat. Du har inte vatten och inte värme 
där hemma.
Du ska vara medveten om att denna krissitu-
ation verkligen kan inträffa. I det läget är det 
Du som har ansvaret för Din egen säkerhet.
Frivillighetsorganisationen Försvarsutbildar-
na (FUB) arbetar för att öka medvetenheten 
hos svenska folket inför en krissituation. 18 
regionala grupper finns runt om i landet med 
likvärdig inriktning. De rekryterar frivilliga 
att hjälpa till med den viktiga informationen 
till alla medborgare. För närvarande  har 
FUB 28 000 medlemmar registrerade varav 
nära 3 000 är ungdomar. FUB, som arbetar 

För din säkerhet i en krissituation
med samma inriktning som statliga MSB 
(Myndigheten för Samhällsansvar och Bered-
skap)  anlitas av organisationer av olika slag 
där även pensionärsföreningar ingår.
Vad gör media i händelse av en krissituation? 
Slås elströmmen ut är det ju uppenbart att 
alla kommunikation också försvinner. Då är 
onekligen en batteriradio mycket betydelse-
full. Väl att tänka på då är att sovra informa-
tionen eftersom falsk sådan mycket väl kan 
spridas – alltså propaganda.
Åter igen. Var medveten om att 
krissituationen kan inträffa. Förbered ditt 
hem så att tillvaron blir så dräglig som 
möjligt med tanke på livsnödvändigheter 
som vatten och mat.
Det är Du som har ansvaret för Din säker-
het!

Välkommen
Fastighetsbyrån i Enköping
Tel 0171-330 00
enkoping@fastighetsbyran.se
Källgatan 17

Vi säljer flest 
bostäder, och 
övning ger som 
bekant färdighet.

Varför inte ringa
Sveriges största
mäklare?

Dags för ett nytt boende? Fastighetsbyrån i Enköping bjuder på en kostnadsfri värdering 
och konsultation. Vänligen fyll i nedanstående uppgifter:

Namn: __________________________________________________________________________________

Adress: __________________________________________________________________________

Postadress: __________________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________________________

Skicka till nedanstående adress (Fastighetsbyrån betalar portot):

Fastighetsbyrån
SVARSPOST
205 62 031
745 20 Enköping
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MÄRTAS klurigheter julen 2018
Första bokstaven i det rätta ordet är hämtat ur 
visor.

1    Vem hade en ryslig snuva?
2    Vem kom till Jorden i maj?
3    Vilka gick till Nora marknad?
4    Tonernas jubelsvall rullar över?
5    Vad måste oxen göra?
6    Vilkens sång höres i furuskogens lunder?
7    Vad är det som varar till Påska?
8    Han hade blåa läppar?
9    Hör, hur bäcken ……. brusar?
10  Vad gjorde flickorna i Småland?
11. ….. stina i kort, kort?
12  Vad skall man gjuta sin ande i?
13  Var lustiga att se?
14  Hur många stjärnor sprider sin glans?
15  Vill man se och sedan dö?
16  … vår hage växa blå bär?
17  Fredrik Åkares partner?
18  Vilka slår i glasen?
19  Vem raskar över isen?

 De sökta bokstäverna bildar en hälsning till 
alla SPF-medlemmar.

Det först inlämnade rätta 
svaret belönas med en Triss-
lott.
Lycka till
önskar ”kluriga” Märta

Rätta svar på klurigheter 3-18.
1. Lock. 2. Fot. 3. Form. 4. Bär. 5. Kött. 
6. Rom. 7. Sken.  8. Service. 9. Ratt. 10. Bad.  
11. Lapp. 12. Löv. 13. Hov. 14. Bo. 15. Skott.  
16. Stav. 17. Fåra. 18. Sko. 19. Barr. 20. Hyvel.

Hela 10 svar (rekordmånga !) inhämtades ur 
vår postlåda på Kryddgården (utanför fören-
ingens expedition). Två var helt korrekta och 
det första öppnade rätta svaret var inlämnat 
av Sigvard Oskarsson. Grattis!

Slut på nåt KUL!
Att bli 65 år lämnade mig helt oberörd, 
jobbet hängde liksom kvar, men nu som 
83-åring vet jag vad det innebär att bli gam-
mal. Vi får inte sätta oss med händerna i skö-
tet och låta oss överges. Någon trivs alltjämt 
hemma.  Jag måste ha folk omkring mig, 
annars!

Ledsen deprimerad? Nej bättre att bli ARG. 
Där finns energi till att förändra - kommuni-
kation.
Ämnet som intresserar mig just nu är 
ensamheten som vi hamnar i som änkor - 
änkemän. Man blir av med vännen man delat 
allt med, får halva inkomsten plötsligt. När 
jag hör mig för om dessa frågor blir svaret: 
försäkringsbolag och banker kan ge infor-
mation. Ja då vore det väl lämpligt att någon 
specialist bjuds in till ett månadsmöte (ladda 
Er med frågor som kan skrivas ner i förväg).

Sen ska jag vara med och se ritningar och 
höra om planer på byggbolaget ”Sterners” 
tankar om 120
trygghetsboenden på Prästens Fiskevatten. 
PÅLA djupt. Det ligger inte så bra som gro-
pen på torget. Vi vill inte ha tomma små 
butikslokaler centralt. Vi vill inte heller gå 
maratonlopp i stora mathallar för att få tag på 
en liter mjölk. Än har vi slantar (på kort) som 
ger oss möjlighet att handla, om inte annat så 
till barn och barnbarn.

Sena kvällar händer mycket som vi vill hänga 
med på. Gå på konserter, Opera och Teater, 
men boka in matinéer åt oss åldersrika, för 
trist nog blir i varje fall jag kvällstrött. 
Som Ni förstår tänker jag hänga med kring 
framtiden för oss äldre. Efter 3 år säger jag  
HEJ DÅ! som KPR-tanten

Maj Kinnbo
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När järnvägsnätet i Sverige byggdes upp 
under senare delen av 1800-talet kom den 
viktiga Västra stambanan (klar 1862) Nor-
ge-Karlstad-Stockholm att dras söder om 
Mälaren och berörde alltså inte Enköping. 
Istället byggdes på privat initiativ banan 
Stockholm Westerås Bergslagens järnvägar 
(SWB) som passerade Enköping. Vid Tillber-
ga  grenades banan i en sydlig del till Väs-
terås och vidare västerut fram till Örebro där 
den anslöts till Västra stambanan. 

Nyttig motion = stationens läge?
Något märkligt är att Enköpings station kom 
att anläggas drygt en kilometer norr om 
stadens centrum. Stationen invigdes 12 de-
cember 1876 av Oscar den andre. Det första 
stationshuset (envåningsbyggnad i trä) brann 
nästan på dagen åtta år senare och ersattes 
redan året därpå av nytt och betydligt pam-
pigare stationshus som står där än i dag i ur-
sprungligt skick.
Rykten säger att det var stadsläkaren Ernst 
Westerlund som bestämde stationens läge 
med motivering att stadsborna skulle få häl-
sosam motion i backarna upp till tåget. Verk-
ligheten torde ha varit att topografin avgjorde 
stationens placering. Ursprungligt förslag till 
banans dragning var längre norr ut om Enkö-
ping direkt till Tillberga. Kraftiga protester  
och stora ekonomiska satsningar från En-
köping resulterade i att banan drogs så nära 
Enköping som det var möjligt beroende på 
bland annat ”hindret” Enköpings-åsen.

Mälarbanan
Den viktigaste delen av f.d. SWB är i dag 
Mälarbanan med huvudsakligen dubbel-
spårig järnväg mellan Örebro, Västerås och 
Stockholm via Enköping. Enkelspår finns i 
dag kvar endast mellan Kolbäck och Valskog 
där Svealandsbanan söder om Mälaren an-
sluter från Eskilstuna.

När järnvägen kom till Enköping
Linjesträckningen på Mälarbanan har kraf-
tigt förändrats och förbättrats under åren. 
Elektrifieringen slutfördes under tidigt 1950-
tal. Dubbelspår gäller från Stockholm till 
Kolbäck där ett spår viker av mot Eskilstuna 
medan huvudspåret fortsätter mot Köping, 
Arboga och Örebro. 

Tunnlar genom Stäketön.
Den kanske största ombyggnaden gjordes un-
der 1990-talet då det (1995) blev dubbelspår 
mellan Bålsta och Enköping med den kilo-
meterlånga bron över Ekolsundsviken. Där-
efter kom en helt ny sträckning mellan Enkö-
ping och Västerås utan passage genom den 
klassiska järnvägsknuten Tillberga. Längre 
västerut färdigställdes 1997 en dubbelspårig 
sträckning från Arboga till Örebro utan att 
passera Frövi. År 2001 kom så den slingriga 
sträckan runt Stäketön (infarten mot Stock-
holm) att ersättas av sex dubbelspåriga tunn-
lar rätt igenom ön, vilket avsevärt förkortade 
linjens längd och därmed restiden.

Från 4 timmar till nu 50 minuter
De första tågen på SWB hade nästan fyra 
timmars restid från Stockholm till Västerås. 
I dag kör tågen mellan samma orter på drygt 
50 minuter och ytterligare förkortning av res-
tiden kommer i framtiden. Linjen är byggd 
för tåghastigheten 250 km/h men dagens två-
vånings motorvagnståg (X40) har 200 km/h 
som max hastighet över längre sträcka. Tå-
gen är nämligen tunga (rullar stadigt) och har 
tämligen blygsam acceleration. 
Övriga järnvägar vid Enköpings station
I SWB ingick från 1908 även Enköping-He-
by-Runhällens järnväg (EHRJ) som öppna-
des 1906 och lades ned 1952 samt Uppsala 
Enköpings järnväg (UEJ) som var i drift 
1912 till 1979. Från Enköping utgick alltså 
fyra järnvägar: SWB mellan Stockholm-Till-
berga, EHRJ åt norr och UEJ åt nordost. Ja, 
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ska man vara noga fanns även en lokal järn-
väg söderut mellan Enköpings station och 
hamnen vid Enköpingsån. Hamnbanan gick 
delvis på Ågatan och den gamla banvallen 
är i dag en utmärkt gång- och cykelväg från 
gamla mejeriet och norrut. I hamnen finns 
fortfarande enstaka spår kvar. 
Inklusive hamnbanan utgick alltså fem järn-
vägsspår från Enköpings station varav i dag 
endast Mälarbanans två spår finns kvar.

Intensiv pendling
Vägtrafiken till-från Enköping tätna alltmer. 
Man räknar idag med att cirka 40 % av En-
köpings arbetsföra befolkning dagligen pend-
lar till annan ort vilket betyder cirka 10 000 
personer. De flesta ska till Stockholm men 
även pendlingen till Uppsala är stor (3 000 
per dag). Därtill kommer pendling till Väs-
terås och andra orter.
Vägsträckan Enköping-Uppsala har delvis 
byggts ut med s.k. trefilsväg Litslena-Ör-
sundsbro men är i övrigt tvåfilig. De flesta 
pendlarna mellan de två städerna reser med 
UL-buss (Upplands lokaltrafik). I högtrafik 
kör UL upp till sex turer per timme. 

Järnväg Enköping – Uppsala?
För att ytterligare öka kapaciteten och korta 
restiden krävs järnväg mellan Enköping–
Uppsala. Halverad restid är fullt möjlig in-
klusive stopp i Örsundsbro. 
Enköpings och Uppsala kommuner hakade 
på förslaget och reserverade 2008 lämpliga 
korridorer för en framtida järnväg. Meningen 
var att järnvägen skulle grena av norrut öster 
om Enköping station och närmare Grillby för 
att ansluta till Dalabanan norr om Stenhagen 
i Uppsala.

Kommunen reagerade
Regionförbundet i Uppsala län beslutade år 
2009 att avsätta pengar för Projekt Aroslän-
ken som järnvägen nu benämndes. Där tycks 
projektet dock ha stannat. I Trafikverkets 
utredning Järnvägens behov av ökad kapa-

citet – förslag till lösningar för åren 2012 – 
2021 från år 2011 finns inte Aroslänken ens 
nämnd.
Detta fick Enköpings kommun att reagera 
och i ett remissvar i mars 2012 uppmanade 
man Trafikverket att snarast ta fram en för-
studie. Även Regionförbundet framhöll det 
stora behovet av Aroslänken som bl.a. skulle 
avlasta Stockholms C.

Behov av ny järnväg!
I februari 2016 skrev Regionförbundet i Uppsa-
la län direkt till Näringsdepartementet och för-
de med kraft fram behovet av ny järnväg mel-
lan Enköping-Uppsala. Järnvägen finns nu med 
i Uppsala läns Regionalplan 2017-2019 och 
under 2017 beräknades en förstudie vara klar. 
Om så är fallet är ännu obekant. Under januari i 
år infördes en debattartikel i Uppsala Nya Tid-
ning (UNT) om På ny räls till Västerås. 

Frågan om bygge av en ny järnväg mellan En-
köping och Uppsala är sålunda högaktuell. Det 
ska bli intressant att följa turerna i fortsättning-
en.

Grundmaterial Stig Forshult

med 
10% 

SPF-rabatt!

Gäller ej blommogram eller presentkort.
Tel 0171-303 84
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SPF Seniorerna Enabygdens tredje höstmöte 
2018 ägde rum på fredag em den 9 november 
med närmare etthundra medlemmar närva-
rande i Västerledskyrkans café. Där var at-
mosfären som alltid varm och inbjudande till 
skillnad mot det gråkalla duggregnet utanför. 
Värd för dagen var programkommittén, vars 
Anita Nehler hälsade alla välkomna. Första 
punkt var underhållning med PROfilurerna. 
Detta glada gäng med tio medlemmar presen-
terade sig för sina åhörare med titelmelodin 
Willkommen ur musikalen Cabaret. Sitt pro-
gram hade de för övrigt valt att kalla En liten 
cabaré med PROfilurerna. Och cabaret blev 
det under cirka en timme i 15 nummer med 
omväxlande sång och musik. Melodierna var 
välkända men hade nya fyndiga texter. Bl.a. 
fick vi träffa Mae West i egen hög person 
som framförde sin egen variant av Milord. 
Mellan sångnumren spelade gruppen trev-
liga sketcher om livet som pensionär. Flera 

av dessa hade hög igenkänningsfaktor och 
lockade till många glada skratt. Tack för en 
trevlig stund. 
Efter underhållningen blev det traditionell 
lottdragning och information från Resekom-
mittén m.fl. Den senare har bl.a. lyckats boka 
in ett vårbesök i Nationalmuseum som nyli-
gen öppnat efter en flerårig restaurering. Se-
dan serverades kaffe med smörgås och kaka. 
Vilka som alltid smakade alldeles särskilt 
gott i trevligt sällskap. 
Vid pennan StigF 
 
PROfilurerna framförde följande nummer 
i sin cabaré * Välkomna * Världens bästa 
rollator * Utrikiska språk * Samtal på tor-
get * Intressanta samtal * Viktiga ärenden 
* Framtid efter pensionering * Bonden och 
journalisten * Pensionärens klagan * Svikna 
förhoppningar * Blå tåget * I väntrummet * 
Bara jag * På SPA * Avslutning

eg
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