
  

 

 
  Stora avgiftshöjningar 

  hotar i äldrevården 

Kommunen vill höja avgifterna  
för biståndsbedömda insatser, 
alltså för de svagaste gamla 

Sid 13 

 

 

 Lokalavdelning i Sollentuna inom SPF Seniorerna 

Vårt andra studiebesök i Riksdagen i mars var fullbokat! Här är hela gruppen med vår 
guide riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M) från Sollentuna nederst till höger.  

Grindslantens möten 

lockar fler och fler 

Fullt på månadsmötena 
och rekorddeltagande 
i Temadag juridik  

Sid 7 och 8 

 Medlemstidning nr 2 / Maj 2019 
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Medlemsbladet är en viktig informationskälla om interna och externa 
händelser i vår förening. Det är också en viktig del i känslan att vara 
med i Grindslanten.  

Många av oss är numera vana att få information via digitala media och 
tycker kanske att det räcker. Men att få medlemstidningen, som man 
kan spara på bordet därhemma, ger en mer påtaglig känsla för med-
lemskapet än den digitala bilden som försvinner när man loggar ut.  

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla liv i medlemstidningen. Vi finansie-
rar den med de inkomster vi får genom våra annonsörer. Medlemstid-
ningen kommer ut fyra gånger per år, nästa gång i slutet av maj. Men 
det kan ske saker däremellan också, så det är viktigt att hålla ett öga på 
vår hemsida.  

Dessutom skickar vi ut information med e-post när det finns anledning. 
Du har väl meddelat din e-postadress till spfgrindslanten@gmail.com?  

 Innehåll 
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 Kalendarium 

 
 

Maj 

13 måndag Sollentuna Bio: Mary Queen of Scots 

14 tisdag Dagsresa till Skånelaholms slott 

16 torsdag Torsdagspromenad 

20 måndag Sollentuna Bio: Mary Queen of Scots 

23 torsdag Torsdagspromenad, säsongslut 

23 torsdag Försommarpromenad på Söder med Johan Haage 

27 måndag Träffpunkt Grindslanten Restaurang EGON 

 

Augusti 

26 måndag Träffpunkt Grindslanten Restaurang EGON 

 

September 

02 måndag Månadsmöte: Göran Collert om bankvärlden 

05 torsdag Torsdagspromenad, höststart 

12 torsdag Resa till Dalsland, 3 dagar 

12 torsdag Torsdagspromenad 

17 tisdag Dagsresa till Upplands Bro 

19 torsdag Torsdagspromenad  

26 torsdag Torsdagspromenad 

30 måndag Träffpunkt Grindslanten Restaurang EGON 

 

Oktober 

03 torsdag Torsdagspromenad 

07 måndag Månadsmöte med Grabbarna från Eken 

10 torsdag Studiebesök Stockholms Medeltidsmuseum 

10 torsdag Torsdagspromenad 

17 torsdag Torsdagspromenad 

24 torsdag Torsdagspromenad 

28 måndag Träffpunkt Grindslanten Restaurang EGON 

31 torsdag Torsdagspromenad 

 

November 

04 måndag Månadsmöte : Agneta Lundström berättar om  Alf Henrikson 

06 torsdag Torsdagspromenad 

13 torsdag Torsdagspromenad 

21 tisdag Studiebesök Sjöhistoriska museet 

21 torsdag Torsdagspromenad 

25 måndag Träffpunkt Grindslanten Restaurang EGON 

28 torsdag Torsdagspromenad 

 

December 

2 måndag Månadsmöte: Luciatåg med Sollentuna Musikklasser åk 6 
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Ordföranden har ordet 

Mina vänner, 

Jag fortsätter där jag avslutade i förra medlemstidningen: ”På kom-
munfullmäktiges möten i kommunhuset plan 13 sitter vi på parkett 
(längst bak) och där vi lär känna dem som styr vår kommun och hör 
hur de resonerar. Gå dit! Syns vi så finns vi”!    

Är detta viktigt kan man fråga sig, när vi har Äldrerådet, KPR 
(Kommunala pensionärs-rådet) och andra konstitutioner där vi möter 
kommunföreträdarna?  

Ja det är viktigt, för det arbete vi gör för att äldre på alla sätt ska ha 
det bra i Sollentuna är svårt. Det finns hela tiden ett sparkrav i bak-
grunden för Vård- och Omsorgsnämnden som är huvudman för omsor-
gen för de äldre. Jag var på kommunfullmäktige den 25 april och var 
tyvärr den ende äldre som satt och lyssnade på alliansens och opposit-
ionens debatt. De debatterade OSS!  

De flesta inleder sina anföranden genom att även säga ”...och våra 
åhörare”. Dvs i talarstolen riktar de sina anföranden även till oss åhö-
rare.  Är vi då ett flertal äldre som finns på plats i Turebergslokalen på 
plan 13 i Kommunhuset då ”har vi kontakt” med beslutsfattarna. Vi 
visar oss angelägna om frågorna som berör oss! På kommunens hem-
sida samt i lokaltidningarna annonseras alltid kommande kommunfull-
mäktige.  

Våra kommittéer jobbar oförtrutet för att erbjuda oss trevligheter. I 
medlemstidningens kalendarium samt på hemsidan ser du det fantas-
tiska program som vi erbjuds. Hur ska man hinna med allt… Det finns 
många positiva aspekter på att vara med på det som erbjuds. En viktig 
sak är att det bryter ensamheten. Så du som kanske tvekar lite, gör inte 

det. Anmäl dig (där det ombeds) och häng på  . Du kommer inte att 
ångra dig!                                                                   (Forts nästa sida) 
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På riksnivå finns ett projekt som heter ”Tillsammans mot ensamhet” 
och där är vi med. Titta gärna in på länken                                   
https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/tillsammans_mot_ensamhet/     
och läs mer där.  

Vi närmar oss sommaren som jag hoppas blir ”lagom” varm och 
med regn på nätterna så vi slipper se och läsa om skogsbränder o dyl. 
Tag vara på dig själv och de dina, så träffas vi igen efter sommaren. 

Sommarhälsningar 

K-G Holmgren    

Äldrelyftet som försvann 
SPF Seniorerna, PRO och Riksidrottsförbundet riktar hård kritik mot beslutet 
att ta bort satsningen på ”Äldrelyftet” ur vårändringsbudgeten. 

I maj 2018 stod finansminister Magdalena Andersson och äldreminister 
Lena Hallengren på Narva boxningsklubb i Stockholm och lovade att om de 
vann valet skulle de satsa på idrott, friluftsliv och studiecirklar för äldre.  

Sedan blev det val i Sverige och vi fick senare en budget klubbad i riksda-
gen där glädjande nog även Moderaterna och Kristdemokraterna ville göra 
verklighet av ett statligt stöd till idrott för äldre. Så vår förvåning och besvi-
kelse är stor över att regeringen väljer att plockar bort en satsning som Soci-
aldemokraterna hade som vallöfte och som Moderaterna och Kristdemokra-
terna hade velat skulle ha bli verklighet, skriver organisationerna.  

https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/tillsammans_mot_ensamhet/
www.ignis.se
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Tommy Östlund funderade på en 
rutig tröja. 

Inte lätt att bestämma sig tyckte Birgitta Sandberg 
och Siv Ekman. 

 

Välbesökta månadsmöten under våren 
Med årsmötet och februari månad avklarad var det dags för Christer Fellers 
Imperial Stompers inleda vårsäsongen med fullt drag och så många härliga 
jazzlåtar att det var omöjligt att inte hänga med i takten. 

Det var en fullsatt lokal som njöt, inte bara av musiken utan också av kaffe 
med kaka och semla. Härligt ”Kalmar”! Månadsmötet avslutades med nyheter 

Aktuellt 

om föreningens samhällsarbete och sedvanlig lottdragning. En glad eftermid-
dag tillsammans! 

Inget skämt stod det i kallelsen till aprilmötet. Den 1 april var det dags igen 
för populära Senior Shop att visa sin nya kollektion hos oss i S:t Larsgården. 
Senior Shop finns runt om i landet och vår kom från Bålsta med Vibeke Folt-
mann som kunnig presentatör.  

Senior Shop är butiken som kommer till kunderna med hjälp av rymliga 
skåpbilar som sammanlagt rymmer över tusen plagg, både för herr och dam. 
Från Grindslanten medverkade Inger Holmborn, Elisabeth Bergendal Sten-
berg och Wolfgang Firius förtjänstfullt som mannekänger.  

Imperial 
Stompers 
i fullt drag 
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Publiksuccé för Temadag Juridik 
Med över hundra medlemmar som deltagare blev Grindslantens Temadag 
Juridik i Sollentuna centrum i slutet av mars en formidabel succé. Program-
kommitténs Björn Zacke, som höll i trådarna, var nöjd med det stora intres-
set från Grindslantarnas sida:  

”Roligt att så många kom eftersom vi behandlade kritiska familjejuridiska 
saker som alla har glädje av att känna till, främst den viktiga framtidsfull-
makten.” 

Under närmare två timmar fick deltagarna veta det mesta om framtidsfull-
makten, men också en allmän information om vad man ska minnas när det 
gäller arv, testamente och gåvobrev. Föreläsare var Anna Wannberg och 
Sara Tyllman från byrån Familjens Jurist i Sollentuna.  

 
En försäkring för framtiden 

Med en framtidsfullmakt har privatpersoner från 1 juli 2017 en lagstadgad 
rätt att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av 
sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina 
angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för framtida behov, en vanlig full-

www.xnxdata.se
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makt gäller inte i en sådan situation. Med andra ord du kan själv utse en per-
son som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter den 
dag då du själv inte längre klarar av det.  

Du måste vara 18 år för att kunna skriva en fullmakt. Du måste även kunna 
ta hand om dina egna angelägenheter i nuläget. Den måste vara skriftlig. Det 
måste framgå att det är en fullmakt du skriver. Framtidsfullmakten ska be-
vittnas av två personer. Framtidsfullmakten måste även innehålla vem som är 
själva fullmaktshavaren och vilka frågor och ärenden som fullmakten gäller. 

 
Nästa temadag: Brott mot äldre 

Grindslanten återkommer till hösten med en ny temadag, som då ska be-
handla brottslighet mot äldre. 

På fem års tid har brottsligheten i Sverige fyrdubblats. De två senaste åren 
har den fördubblats. Äldre är en gyllene målgrupp för kriminella element i en 
tid då tekniken blir alltmer avancerad. Ju äldre vi blir desto större är risken 
för någon form av demens. Då blir man ett ännu enklare brottsoffer. 

Grindslanten har kontaktat Stefan Holgersson som är polis och docent i 
informatik på Linköpings universitet. Hans forskning har bland annat visat 
hur polisen systematiskt jagar bra statistik istället för brottslingar.  

Stefan Holgersson har nyligen utsetts till professor i polisvetenskap vid 
polishögskolan i Oslo med tillträde senare i år. Så snart han skaffat sig en 

Ovan: Fullsatt i Amorinasalen i Sollentuna 
Centrum när över hundra medlemmar i 
Grindslanten hörsammade inbjudan till 
Temadag Juridik i slutet av mars. 
 
Till höger: Föreläsarna Sara Tyllman och 
Anna Wannberg från Familjens Jurist i 
Sollentuna i pausminglet.  
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uppfattning om hur stor del av hans tid professuren i Oslo tar kommer han till 
Sollentuna för att delge oss sina synpunkter på brottsligheten mot äldre och 
hur den ska förebyggas. Mera information i kommande nummer! 

Temadagens organisatör Björn Zacke i mitten tillsammans med guiderna Anne-Marie 
Vigren, Ann-Cathrine Svensson, Margaretha Gerdin, Anita Berglund, Lena Westling 
och Ulla-Bella Gylleus. 

http://www.blomsblommor.se/
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Grindslanten besåg ”nya” Nationalmuseum 
Den 2 april gjorde Grindslanten ett studiebesök i Nationalmuseum, kallat 
”Visning av byggnaden”, för 24 medlemmar. Museet återinvigdes i oktober 
förra året efter nästan fem års totalrenovering, och vi fick en guidad visning 
av de nya lokalerna efter den genomgripande renoveringen. Nu finns mer 
plats än någonsin för att visa upp museets enorma samling av klassiska verk. 

Vår guide Maria Lundberg mötte oss i den nya, ljusa Skulpturgården, en av 
de vackra ljusgårdarna, där hon delade ut hörlurar, så att vi kunde höra hen-
nes röst bra hela tiden. Hon tog oss sedan med på en intressant rundvandring. 
Vi tog den rymliga hissen upp till övre plan, där vi fick se de nya lokalerna 
för 1500-, 1600- och 1700-talskonsten. En trappa ner på mellanplanet visades 
1800- och 1900-talskonsten ända fram till nutid. Vi besökte också överinten-
dentens gamla kontor och det vackra gamla biblioteket. 

En av de största förändringarna i museet är ett större ljusinsläpp och en ny 
ljuspalett, vars tanke är att lyfta fram konsten bättre. De tidigare täckta fönst-
ren, som skyddade föremålen mot solblekning, är utbytta till högteknologiska 
fönster som släpper in ljus utan att skada. Fönstren täcks av avancerade sol-

Nationalmuseums guide Maria 
Lundberg började visningen för 
Grindslanten i Skulpturgården. 
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skyddsgardiner som filtrerar ljuset, men ändå gör det möjligt att se miljön 
utanför. 

När visningen var slut, kunde de som önskade, äta en god lunch i restau-
rangen med en glasbar och café på entréplanet och sedan titta vidare på den 
separata konstutställningen Dansk Guldålder. Vår intressanta visning lockar 
till nya besök för att se och njuta mer av de utökade konstsamlingarna i den 
vackra miljön. 

Ulla-Bella Gylleus 

Samtal för inspiration i vardagen  

SPF Grindslanten och SPF Tunasol startar nu i samarbete ett antal samtals-
grupper för seniorer i Sollentuna. Syftet är att hjälpa till att bryta ensamhet 
genom samtal om viktiga livsfrågor. 

”Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Oavsett vad det 
beror på mår man oftast bättre av att träffa andra i en liknande situation,” 
säger Kerstin Löfgren, Grindslantens blivande gruppledare i samtalsverksam-
heten.  

”Vi fokuserar på de dagar som kommer och utifrån ett givet tema vid varje 
tillfälle ska vi undersöka hur man kan hitta inspiration i vardagslivet.”  

Grupperna består av 5–7 deltagare och träffas fem gånger under ett par tim-
mar på Malmgården nära Sollentuna centrum med start i vecka 38 (mitten av 
september). Deltagandet är kostnadsfritt. Blir intresset stort kan grupperna 
dubbleras.  

Mer information lämnas av Kerstin Löfgren, kerstin.u.h.lofgren@telia.com 
eller tfn 076-849 07 56 och Ewa Frisk, ewa.frisk45@gmail.com eller 070-
372 02 07.   

The Factory blir tillfälligt kommunhus 

Med start i augusti börjar kommunhuset i Sollentuna centrum utrymmas 
inför en genomgripande renovering som kommer att ta ett par år. Huset töms 
helt och det mesta av verksamheterna flyttar successivt till det välvda glashu-
set i Häggvik, The Factory, som får fungera som kommunhus under byggpe-
rioden.  

Kommunhuset vid Turebergs torg är över 40 år gammalt och i behov av en 
omfattande renovering. Elsystem, stammar, ventilation och hissar ska för-
nyas, så huset måste tömmas under arbetena.   

Vissa verksamheter, t ex socialkontoret och kontaktcenter som har täta 
kontakter med allmänheten, planeras bli kvar i närheten av centrum. Hur det 
blir med Sollentuna Bio som har mycket speciella lokaler är oklart, men en-
ligt uppgift kommer ingen av husets nuvarande hyresgäster att flytta tillbaka 
efter renoveringen.  

mailto:ewa.frisk45@gmail.com
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 Vi äldre och lokalpolitiken 

Avgiftshöjningar hotar  i omsorgen 

Vård- och omsorgskontoret har fått i uppdrag att revidera gällande avgifter 
och kostnader för mat i äldreomsorgen. I klartext torde detta betyda att Vård- 
och omsorgsnämnden önskar höja kostnaderna för dem som beviljats hjälp 
från den kommunala omsorgen.  

Pensionärsorganisationerna och Demensföreningen har beretts tillfälle att 
komma med synpunkter på dessa kommande prisökningar, vilka tillkommer 
utöver i dag löpande indexuppskrivningar. Vi har dock inte fått besked om 
hur stora tilläggsökningarna föreslås bli! 

Timpriset för exempelvis en timmes hemtjänst har ökat med 2 kronor från 
2018 till i år. Av allt att döma anses denna höjning helt otillräcklig. Förkla-
ringen kan förmodas bero på att kommunen eftersträvar ett budgetöverskott 
för vård- och omsorgsbudgeten. Budgeten är nämligen i balans från år 2018. 

Det bör understrykas att det här är frågan om biståndsbedömda insatser. 
Detta innebär att personerna är i behov av att få denna hjälp för att kunna 
fungera. Det är således inte frågan om tjänster som personerna efterfrågar i 
största allmänhet. Det finns anledning att fundera allvarligt om det verkligen 
är nödvändigt att maximera kommunens intäkter för denna form av hjälp och 
stöd till personer som ofta redan har andra tilläggskostnader för att kunna 
fungera. Bland dessa kan nämnas ökade kostnader för läkarvård och medici-
ner där högkostnadsskydden kontinuerligt höjs. 

Stycket ovan skrevs för några år sedan när Vård- och omsorgsnämnden, 
precis som nu, kraftigt ville justera prissättningen uppåt, men tål att upprepas 
även i dagsläget med hotande, stora avgiftshöjningar. 

Från SPF Grindslantens sida ser vi inte några skäl att ställa oss bakom en 
revidering av gällande prissättningsnorm för omsorg och mat i kostnadshö-
jande riktning för den enskilde. I synnerhet inte i ett läge när budgeten för 
nämnden är i balans efter flera år av besparingar inom vård- och omsorgen.  

Olle Sandberg   

 

 
Äldrerådet, som är pensionärsorganisationernas samarbetsråd i Sollen-
tuna, arbetar med att påverka utvecklingen av äldrefrågorna inom kommu-
nens olika områden. Grindslantens representanter i Äldrerådet är Olle 
Sandberg och K-G Holmgren. Olle vill gärna ha synpunkter från er med-
lemmar i Grindslanten för att få ännu bättre underlag för diskussionerna 
med kommunens företrädare. Det kan gälla såväl hemtjänsten eller sär-
skilda boenden som rehabilitering för äldre (äldrerehab) eller anhörigstöd. 
Kontakta Olle på tfn 754 05 99 eller mail perolof.sandberg@comhem.se 
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Det här händer i Sollentuna – med fritt inträde… 

16 maj Landsnora kvarn och såg i full drift kl 18–21. Servering. 

18 maj Väderkvarnen på Överby mal säd kl 11–14 (om det blåser…) 

21 maj Stilleben, utställning på Sollentuna bibliotek, vernissage kl 18. 

24 maj Kammarmusik kl 18.30 på Kulturskolan. 

5 juni  Spelmansstämma på Hersby kl 13–22. 

6 juni  Nationaldagsfirande i Edsbergsparken kl 13–16. 

21 juni Midsommarfirande på Hersby hembygdsgård kl 12–15. 

Klicka på annonsen! Som du säkert vet lägger vi ut varje nummer av med-
lemsbladet på vår hemsida, www.spfseniorerna.se/grindslanten. Där kan du 
nå varje annonsörs egen hemsida genom att bara klicka på den annons som 
intresserar dig.  

http://www.spfseniorerna.se/grindslanten
www.bowlinghallen.nu
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Månadsmöten 

Våra månadsmöten är välbesökta och konstigt är väl inte det, eftersom vi 

bjuds på aktuell information, trevlig underhållning, gott kaffe med hembakade 

bullar och kakor och lotteri med fina vinster! Sist men inte minst – vi träffas för 

att mötas, prata och diskutera. Stämningen är verkligen gemytlig! 

Månadsmötena har vi i S:t Larsgården som ligger bredvid Sollentuna kyrka. 

Mötena börjar kl 13.30 den första måndagen i månaden. Vi ser fram emot att 

se dig där!  

MÅNDAG 2 SEPTEMBER kl 13.30 
Banklegendaren, förre koncernchefen i Sparbankerna 
Göran Collert ger en inblick i Vad händer i bank-
världen idag. Förundran är stor bland allmänheten 
om omfattningen av penningtvätt och liknande falsa-
rier. Gemene man och kvinna undrar över vad som 
händer med bankaktierna eller om man vågar ha 
pengar på banken utöver den statliga garantin? 
 

MÅNDAG 7 OKTOBER kl 13.30 
Underhållning av Grabbarna från Eken. Repertoa-
ren är ur den svenska visskatten, som Olle Adolph-
son, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube och varvas 
med svängiga visor från Irland.  
Samuel Lindström (dragspel, sång), Kim Persson 
(mandola, flöjter, sång) och Santiago Torres 
(slagverk) utbildade på SMI respektive Kungl. Mu-
sikhögskolan.  
En sprudlande musikupplevelse med sångare som har 
en diktion så t o m kommatecknen hörs. Hörapparater 
behövs ej! 
 

MÅNDAG 4 NOVEMBER kl 13.30 
Arkeologen, fd överintendenten och docenten Agneta 
Lundström, född Nerman, berättar om Alf Henrik-
son och bröderna Nerman i en salig blandning. 
Agneta har varit ordförande i Alf Henriksonsällskap-
et. Hennes far var professorn Birger och hennes far-
bröder Einar, konstnären och Ture, journalisten och 
politikern. En härlig kvinna med massor av humor.  
 

Göran Collert: Vad hän-
der i bankvärlden? 

Agneta Lundström berät-
tar  om Alf Henrikson 
och bröderna Nerman. 
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  Studiebesök 

TORSDAG 23 MAJ kl 13.00 
Försommarpromenad på Söder med Johan Haage 
På det otillgängliga Kvarnberget dröjde sig stugorna och den gamla tiden 
länge kvar. För området utarbetade dåvarande stadsarkitekten Per-Olof Hall-
man en småskalig stadsplan 1913.  

Men när byggandet väl kom igång drygt tio år senare, blev de flesta hus 
större än vad han hade tänkt. Ändå fick området en hemtrevlig känsla med 
småstadskaraktär. 

Den nya Katarina Realskola var efterlängtad, när den invigdes 1931. Nedan-
för Tjurberget byggde Blomsterfonden sex stora hus med bostäder för äldre. 
Hallmans idéer fick snart vika för den nya funktionalismen med identiska 
lamellhus i uppbrutna kvarter. Ett bra exempel på en sådan stad är Eriksdals-
området, där promenaden avslutas. 

Avgift 80 kr/deltagare (jämna pengar) betalas på plats. Max 25 perso- 
  ner. 
Samling kl. 12.45 vid Blekingegatan 55 intill hörnet av Götgatan (nära T-                                    
  bana Skanstull, uppgång Allhelgonagatan). 
Anmälan senast den 13 maj till Ulla-Bella Gylleus, tfn 08-754 20 21, mo 
  bil 0708-35 36 00 eller e-post ulla-bella@gylleus.se 

Du som anmäler dig, ange alltid ditt mobilnummer.  

TORSDAG 10 OKTOBER  
Medeltidsmuseet, guidad visning  
Stockholms medeltidsmuseum som det officiellt heter ligger på Strömparter-
ren under Norrbro. Här berättas om Stockholm på medeltiden och om hur 
man levde i huvudstaden.  

Du hittar museet  genom att gå Drottninggatan ner till Strömgatan (strax före 
Riksdagshuset). Gå till vänster så kommer man till Norrbro. Man kan även ta 
buss 65 från T-centralen (på Klarabergsgatan mitt emot Åhléns). Stig av vid 
hållplats Gustav Adolfs Torg. Trappa och hiss ner till muséet finns på brons 
östra sida (mot Grand Hotel).  

Museet tillkom när man av en slump upptäckte en bit av den gamla stadsmu-
ren då  man skulle bygga en parkering för Riksdagshuset. Parkeringen fick 
stryka på foten till förmån för muséet.  

Tid  Kl 11.30, mötesplats museets entré. 
Avgift 100 kr. Max 25 personer. 
Anmälan Senast den 1 oktober till Bernt Andersson bernt52@comhem.se  
  eller tfn 076-102 41 40. Anmälan är bindande  
Betalning Senast 3 oktober till Grindslantens plusgirokonto 73 72 10-5.  

mailto:bernt52@comhem.se
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TORSDAG 21 NOVEMBER 
Sjöhistoriska museets Guldkorn   
Vid Sjöhistoriska museets standardvisningar presenteras Husets Guldkorn − 
museets mest unika och spännande föremål. Visningen vara 45 minuter.  
Till Sjöhistoriska tar man buss 69 mot Blockhusudden eller Kaknästornet 
från T-centralen (på Klarabergsviadukten mitt emot Åhléns). Stig av vid håll-
plats Sjöhistoriska muséet. 

Tid     Kl 11.45–12.30, mötesplats vid museets entré. 
Avgift    100 kr. Max 25 personer. 
Anmälan Senast vid månadsmötet den 4 november till Bernt Andersson, 

bernt52@comhem.se eller tfn 076-102 41 40.   
Betalning    Senast 5 november till Grindslantens plusgiro 73 72 10-5. 

En ikon i Sjöhistoriskas samlingar är akterspegeln och kajutan från Amphion, Gustaf 
III:s vackra men svårseglade lustjakt. Efter hand började kungen använda Amphion 
som stabsskepp. Det var i den här praktfulla kajutan som Gustaf III och hans krigsråd 
beslöt att anfalla Ryssland sommaren 1790.  

Bokcirklar     
Grindslanten har två bokcirklar som träffas en gång per månad. Vi diskuterar 
och berättar om böcker. Ibland läser alla samma bok, ibland läser vi olika. 
Plats finns för nya deltagare. Upplysningar lämnas av Kerstin Myrehed, tfn 
08-754 26 55 eller 0730-603927. 

 

Välkommen på bridge! 
Välkommen till några timmars stimulerande bridgespel i Rotebro Bridgesäll-
skap! Vi spelar trivsel- och tävlingsbridge måndagar och onsdagar under höst 
och vårsäsongen. Plats: Kvartersgården på Platåvägen 20, Sollentuna. För 
mer information, ring Tiiu Uddegård, tfn 08-96 46 26 eller 070-446 13 85. 

Kamratcirklar och kurser 

mailto:bernt52@comhem.se
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 Resor för SPF-medlemmar i Sollentuna 

 

TORSDAG 12 SEPTEMBER 
Dalsland – 3 dagar 
Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, 
skogar och sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfarvägen, men väl 
värt att uppleva. Huvudattraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands ka-
nal med en härlig sjölunch.  

Pris  5 700 kr, enkelrumstillägg 500 kr 
Ingår  Bussresa, reseledare Erik Sunnerstam. Del i dubbelrum 2 nätter 

inkl frukost, 1 förmiddagskaffe, 3 luncher och 2 middagar. 
Båtresa på Dalslands kanal samt entréer och besök enligt pro-
gram 

Anmälan  Senast 20 juni till Cecilia Verner 070-872 05 90 eller cecilia.
 verner@gmail.com  
Betalning  Anmälningsavgift betalas till ReseSkaparna inom 10 dagar efter 

erhållet resebevis. Slutbetalning sker 60 dagar före avresa  
Avresa  Sollentuna 08.00. Slutliga tider och platser meddelas i avrese-

meddelandet ca 2 veckor före avresa  
Hemresa  Åter i Sollentuna lördag 14 september cirka kl 21.30 

Se utförligt program på Grindslantens hemsida www.spfseniorerna.se/
grindslanten eller kontakta Annika Karlsson, spftunsol@gmail.com eller 073
-625 78 08.  

Betalning av resor och utflykter De resor som arrangeras av 
SPF Grindslanten betalas in till Grindslantens plusgirokonto 73 72 
10-5 och de som arrangeras av SPF Tunasol betalas in till Tuna-
sols plusgirokonto 411 90-0 inom 10 dagar efter att du bokat re-
san. Lämna ditt telefonnummer även om bokningen sker via mejl. 
Bokningen är bindande men accepteras först då pengarna finns 
på respektive plusgirokonto. Vid avbokning efter sista anmälnings
-dagen återbetalas ej inbetalt belopp. För övriga resor gäller varje 
researrangörs betalningsregler.  

Kortbetalning Enklast betalar du via din internetbank eftersom 
det inte går att betala med ett bankkort eller kreditkort till ett plus-
girokonto.  

Försäkring Vänligen se över ditt försäkringsskydd. Försäkrings-
villkoren varierar mellan olika bolag och olika betalningsformer.  

mailto:cecilia.verner@gmail.com
mailto:cecilia.verner@gmail.com
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TISDAG 17 SEPTEMBER 
Utfärd till Upplands-Bro  
Följ med på en guidad utfärd tisdagen den 17 september till Upplands-Bro 
kommun med sina två huvudorter Kungsängen och Bro.  Här finns Livgardet, 
Brohof Golfklubb med sina unika greener, Stäkets borg med sin historia, 
många små och stora företag och en mycket vacker natur. 
Vi gör naturligtvis också ett stopp vid Håtuna kyrka och får information om 
Håtuna-leken. En välsmakande lunch på Kungsängens Golfklubb avslutar 
turen. Lars Wahlström är vår guide på resan. 

Pris 400 kr /deltagare.   
Anmälan Senast den 9 september till Uno Berglund på tfn 08-754 44 02 

eller via mail unoberglund84@gmail.com.  
Betalning  Senast den 9 september till Grindslantens plusgirokonto         

73 72 10-5 
 Vi måste bli 30 deltagare för att kunna genomföra resan 
Avresa Kl 10.00 från kommunhuset och kl 10.10 från busshållplatsen 

vid Norrvikens station.  Hemkomst cirka kl. 14.00  
 

 

Kan du hjälpa till? 
Sollentuna kommun söker flera frivilliga till sin volontärverksamhet 

för äldre. Att fika, spela ett instrument eller gå på promenad är några 

exempel på hur en volontär kan bidra till att göra livet roligare för en 

äldre person som inte har så många vänner. Karina Utne, volontärsam-

ordnare på Frivilligcentralen, tfn 08-128 243 82, kan berätta mera.  

 

Håtuna kyrka har anor från 1000-talet.  
Nuvarande byggnad tillkom i början  
av 1300-talet. 

mailto:unoberglund84@gmail.com
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Friskvård och motion 

Sollentuna Seniorgymnastik 
Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik (SSG) erbjuder Sollentunas seniorer 
motionsgymnastik i olika lokaler runt om i hela kommunen.  

När Sollentuna kommun för ett par år sedan upphörde med sin avgifts-
fria gymnastik för seniorer startade den dåvarande tränaren Anette Fällström 
och några andra intresserade och driftiga seniorer "Föreningen Sollentuna 
Seniorgymnastik" (SSG).  

Föreningen  fortsätter med denna viktiga och uppskattade träning för senio-
rer med avgifter som bygger på självkostnadspris. 

SSG anordnar olika pass i kommunen såsom motionsgymnastik med olika 
slags inriktningar 7 pass/vecka, stolsgymnastik, 4 pass/vecka, cirkelträning 1 
pass/vecka, medicinsk qigong 1 pass/vecka. medicinsk yoga 2 pass /vecka, 
Senioryoga 1 pass/vecka, zumba senior 1 pass/vecka, linedance 1 pass/
vecka. De erbjuder också 5 pass vattengymnastik i varmvattenbassäng i Upp-
lands Väsby.  

Nu när passen utökats så har föreningen många fler ledare som har olika in-
riktningar och specialkunskaper. Mer information finns på SSG:s hem-

www.seniortjanster.se
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sida www.sollentunaseniorgymnastik.se Där finns uppgifter om tider, lokaler 
och deltagaravgifter. Du kan också kontakta föreningens träningsansvariga – 
Anette Fällström, telefon 070-440 02 05 (telefontid: 13–16 vardagar). 

Linedance – ett liv i rörelse 
Vi har fått flera förfrågningar om linedance från medlemmarna. Ni som är 
intresserade av att delta i kan kontakta nedanstående. Det lär finnas några 
platser kvar i respektive kurs. 

ROTEBRO 
Tisdagar kl 15.00–15.55 nu i vår (maj och juni) 
Startar i höst igen v 35 fram till v 49 Tisdagar kl 14.30–15.25 
Ledare: Marlene Björkdahl  
www.sollentunaseniorgymnastik.se  
Plats: Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 
Kontakt: Träningsansvarige Anette Fällström tfn 070-44 00 205 (Telefontid 
kl 13–16 vardagar)  
Du kan prova en gång redan nu i maj/juni utan kostnad 

TUREBERG 
Måndagar kl 10.00–11.45 inkl kaffepaus,  startar v 44 
Turebergs allé 16  (Det hänger en röd Solomflagga i väggen) 
Utan kostnad 
Kontakt: Karina Utne, Frivilligcentralen, tfn 08-128 243 82 
  

Qi Gong  
Qi Gong har tillämpats i Kina i tusentals år. Det bygger på enkla rörelser 
som gör under koncentration och avslappning. Qi Gong förbättrar allmänhäl-
san, motverkar stress och spänning, förbättrar blodcirkulationen, stärker ba-
lansen och mycket mera. Grindslanten har två grupper som tränar onsdagar 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sollentunaseniorgymnastik.se%2F&data=02%7C01%7C%7Cad1fbe495e044ffff7f708d6c311e883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636910879008213427&sdata=1L3GhDzeQugZmZSrC%2FmX4WVTzzzEDYtrCNY
tel:070%20%E2%80%93%2044%2000%C2%A0205
tel:08%20-128%C2%A0243%2082
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Boule  
Nu finns boulehallen inrymd i Stinsens köpcentrum strax bredvid Friskis & 
Svettis. 

Öppettider: måndag-torsdag 8–21.30, fredag–söndag 9–20.30. 

Bokning sker hos Friskis&Svettis tfn 08-35 01 02 

Boulealliansen har bokat: måndag–fredag samt söndag 10–13, tisdag 13–16. 

Boulealliansen i Sollentuna är en sammanslagning av medlemmar från PRO, 
SPF Grindslanten och SPF Tunasol. För närvarande är det 22 personer som 
spelar boule varje tisdag.  

 

Puls & Träning 
Puls & Träning på Kung Hans väg 8 i Rotebro. Vår kontaktperson där heter 
Hector, tfn 08-754 00 31. 

kl 09.30 resp 10.30. Lokal: Rotebrovägen 63. Höstens träning börjar den 26 
september. Även nybörjare är välkomna.  

Under sommarlovet, med start omkring 10 juni tränar vi i Edsbergsparken 
under äppelträden, måndagar och onsdagar kl 11.00. Alla är välkomna. Ingen 
avgift.Upplysningar: Kerstin Myrehed tfn 754 26 55. 

www.fondkistansollentuna.se
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Torsdagspromenader 
Kom med på promenad med eller utan stavar! Promenader, frisk luft och 
trevligt sällskap är gott för kropp och själ. Väder, vind och önskemål från 
gruppen avgör promenadens längd och destination. 

Samling: Sollentuna golfklubbs parkering kl 10.00 på torsdagar. 

Vårterminens sista promenad sker den 23 maj, höstterminens första prome-
nad blir 5 september. 

Varmt välkomna! 

Upplysningar: Agneta Härner, tfn 073-626 45 99 eller Ann Kathrine Svens-
son, 070-625 12 16. 

 

Vill du spela bowling? 
Nybörjare eller spelat förr? Spela på onsdagar på SPF:s egen tid kl 15–16 i 
Sollentuna Bowlinghall, Sollentuna Simhall. 90 kr per gång. Kom i tid för 
val av skor och klot, som ingår.  

Anmäl dig senast dagen innan till Tommy Gidebrant 073-896 69 75 eller  
togi@comhem.se   

 

Kassan öppnar kl 12.15. Filmerna kostar 90 kronor för alla besökare.  

Kaffe och kaka ingår i priset. Boka biljetter på www.sollentunabio.se,  

på 08-96 12 14 eller vid besöket.  

Se även sollentunabio.se klicka sedan på DAGBIO 

https://www.sollentunabio.se/
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Vid 1980-talets början hade Tunasol, den första SPF-föreningen i Sollentuna, fått 
så många medlemmar att lokalfrågan blev besvärlig. Tunasol beslöt då starta en ny 
förening för den norra kommundelen och måndagen den 21 maj 1984 höll Grind-
slanten sitt första månadsmöte i Sollentunagården, kyrkans dåvarande församlings-
hem, senare ersatt av S:t Larsgården. Man antog namnet Grindslanten inspirerad 
av att samlingssalen pryddes av en reproduktion av August Malmströms berömda 
oljemålning, tillkommen 1885 i Rotebro, där konstnären var sommarboende.   

SPF Seniorerna Grindslanten Sollentuna 
Postadress: c/o Kerstin Löfgren, Kung Hans väg 173 A, 192 68 Sollentuna 

E-postadress: spfgrindslanten@gmail.com 

Hemsida: www.spfseniorerna.se/grindslanten  

PlusGiro: 73 72 10-5 Orgnr: 8024104229 

Medlemsavgift 2019: Medlem 300 kr, vänmedlem 50 kr 

Ansvarig utgivare för medlemstidningen: K-G Holmgren 

 

 
Vårt ändamål: 

Grindslanten har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att 

• informera medlemmarna i frågor som berör dem 

• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 

• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR 

• aktivt verka för att ansluta personer som enligt stadgarna  kan erhålla 
medlemskap 

• verka för  förståelse och solidaritet mellan generationerna. 
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Ordförande: K-G Holmgren  tfn 754 46 17, 070-586 37 16 
skakgh@gmail.com  

Vice ordförande: Olle Sandberg tfn 631 90 32  

perolof.sandberg@comhem.se 

Sekreterare: Elisabeth Bergendal Stenberg  tfn 96 28 45                           
elisabeth.bergendal@telia.com  

Kassör: Uno Berglund  tfn 754 44 02 unoberglund84@gmail.com  

Medlemssekreterare: Kerstin Löfgren  tfn 076-849 07 56                          
kerstin.u.h.lofgren@telia.com 

Programkommittén: Vakant (sammankallande), Marta Ahlberg                  
tfn 754 50 36, Bernt Andersson tfn 076-102 41 40 och Uno Berglund 
(reseombud) tfn 754 44 02 

Samhällskommittén: Olle Sandberg  tfn 631 90 32, Eva Müller tfn 070-433 
73 01 och K-G Holmgren tfn 754 46 17, 070-586 37 16 

Repr. i kommunala pensionärsrådet (KPR) Ordinarie: Olle Sandberg tfn 
631 90 32 och ersättare: K-G Holmgren  tfn 754 46 17, 070-586 37 16 

Repr i Äldrerådet: Olle Sandberg och K-G Holmgren  

Friskvård Ann-Cathrine Svensson tfn 754 16 04 och Agneta Härner             
tfn 073-626 45 99 

Redaktionskommittén  Bo Forsberg  tfn 070-208 15 20, K-G Holmgren     
tfn 754 46 17, 070-586 37 16 och Elisabeth Bergendal Stenberg tfn 96 28 45  

Lotteriansvariga Anita Berglund  tfn 754 44 02 och Lena Westling              
tfn 073-324 55 99 

Valberedningen Wolfgang Firus (sammankallande) tfn 070-560 12 46 och 
Birgitta Sandberg tfn 631 90 32  

Revisorer Ordinarie: Lennart Frisk  tfn 754 53 31, ordinarie: Anders Westling  
tfn 070-317 26 58 som suppleant Siv Ekman 594 736 39 

Annonser: Bernt Andersson tfn 076-102 41 40 

Distributionsansvarig Kerstin Myrehed tfn 754 26 55 

Webbmaster Lena Forsberg tfn 073-964 08 40 
lena.forsberg@lansforsakringar.se 

Värdskap månadsmöten  Anne-Marie Vigren  tfn 072-332 02 02 

Kaffegruppen Ann-Cathrine Svensson tfn 754 16 04, Inger Holmborn tfn 
754 36 51, Mona Ackerheim tfn 754 04 76 och Margaretha Gerdin              
tfn 754 43 68 

Styrelse, kommittéer och funktionärer i Grindslanten 

mailto:perolof.sandberg@comhem.se
mailto:elisabeth.bergendal@telia.com
mailto:unoberglund84@gmail.com
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 Träffpunkt Grindslanten 

 

Nästa Träffpunkt Grindslanten på EGON är den 27 maj 

Vi har nu träffats tre gånger på restaurang EGON och första gången var vi riktigt 
många. Sedan blev vi färre, säkert därför att det inte kom någon påminnelse. Nu ökar 
antalet igen så den 27 maj fyller vi säkert upp alla de bord längst in i restaurangen 
som är bokade för oss! 

Det är vid 17-tiden sista måndagen i varje månad träffas vi på EGON. Nästa gång 
blir den 27 maj. Som medlem i SPF Grindslanten har du 10 procents rabatt på maten 
så säg till när du beställer att du är med i Grindslanten.  

Restaurangen ligger på markplanet mitt i Sollentuna centrum. Det finns gott om par-
kering i centrums P-hus och de första två timmarna är kostnadsfria. Titta gärna in på 
EGONs hemsida https://egon.se/restauranter/sollentuna. Vi ses! 

 

Seniorluncher i Sollentuna 
På nedanstående restauranger äter du som senior/pensionär lite billigare. 
Ta med dig en kompis och ät ute!  

• Mandarin Garden, Sköldvägen 14 (vardagar 13.30–15.00), lunchpris 
81 kr.  

• Hörnet, Edsbergs torg 11 (vardagar 11.00–14.00), lunchpris 75 kr. 

• Som hemma, Turebergs allé 8 (10.30–14.00), lunchpris 80 kr.  

• Restaurang Tureberg, Turebergsvägen 10 (vardagar 11.00–14.00) 
Lunchpris 69 kr.  

Den här texten uppdaterades sista veckan i april. Kontrollera gärna själv 
på www.sollentuna.se/seniorlunch om något nytt  har tillkommit!  

https://egon.se/restauranter/sollentuna
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www.solom.se/senior
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www.svenskfast.se/sollentuna



