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Våra arrangemang
sker i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan

Måndagar kl. 14.00
 Sittgympa på Solbringen i biblioteket.
Onsdagar kl. 13.30
 Sittgympa i samlingssalen på Nickkällan.
Tisdag 8 februari kl. 14.30
 Månadsmötet är inställt.
 Se notis i nästa nummer!
Måndag 14 februari kl. 14.00
 Stickcafé på Träffen. Se notis!
Tisdag 15 februari kl. 13.00
 Lunch på Restaurang Pärltuppen.
 Se notis!
Tisdag 22 februari
 Årsmötet senarelagt. Se notis!
Måndag 28 februari kl. 14.00
 Stickcafé på Träffen.

Almanackan
Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt fredagen den 11 februari kl. 16.00.

Distribution fredagen den 25 februari.

Ansvarig utgivare: Siv Kanon, tel 070-748 07 73. E-post: siv.kanon@gmail.com
Redaktionskommitté: Birgitta Hede, tel 072-735 36 02, Eva Sandström, Jan Sjögren och Eva Öberg. 
 E-post: m-nytt@spfkarlskoga.se
Annonser: Per Aspeli, tel 537 81. E-post: per.aspeli@hotmail.com
Kansli och expedition: SPF, Solbringen 80, Loviselundsvägen 73, 691 83 Karlskoga. Tel 073-977 37 06.
 E-post: spfkarlskoga@telia.com Öppen måndag och torsdag kl. 10-12.
Föreningens ordförande: Siv Kanon, tel 070-748 07 73. E-post: siv.kanon@gmail.com
Föreningens sekreterare: Gunnel Carlstedt, tel 542 20. E-post: busterbogl@hotmail.com
Föreningens kassör: Leila Raudsaar, tel 181 01. E-post: leila@raudsaar.com
Föreningens hemsida: www.spfkarlskoga.se  E-post: christer@lasson.st
Föreningens Bankgiro: 5715-5640
Tryckning: Karlskoga Grafiska, tel 300 53. E-post: grafiska@telia.com

Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna

Maggie Windh, Högåsen 617
Seth Gustafsson, Klarbergsvägen 87
Bosse Johansson, Värmlandsvägen 8 D
Elsy Olausson, Kyrkogårdsgatan 44
Eva-Britt Sönnerstam, Kyrkotorp 7 B
Bo Spåre, Östervik 155
Marjo Nevelius, Kyrkogårdsgatan 44

SPF Seniorerna Karlskoga

Ordinarie årsmöte
flyttas till senare datum

 Mötet hade på ordinarie tid fått hållas 
digitalt och det vill vi helst undvika.
 Vi hoppas kunna meddela tid och plats i 
februarinumret av Månadsnytt.

Medlemsavgiften 2022
 Inbetalningskort för medlemsavgiften kommer 
från förbundet, central uppbörd. Betala in på det 
bankgirokonto som är angivet på talongen och 
kräver OCR-nummer vilket även är angivet.
 Medlemsavgiften för år 2022 är oförändrad 
295 kr, varav 160 kronor går till förbundet och 
till distriktet 45 kronor och kvar blir 90 kronor 
till vår förening.
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Ordföranden har ordet
 God fortsättning på 
det nya året!
 Det önskar jag upp-
riktigt trots att det börjat 
riktigt omskakande med 
nästan skenande smitta. 
Hoppet överger vi inte 
utan vi planerar för olika 
aktiviteter. Men med en brasklapp. Inom några 
timmar kan nya restriktioner meddelas från 
regeringen eller lokalt vad gäller lokaler.
 En förutsättning för att genomföra aktivite-
ter är att alla våra deltagare är vaccinerade med 
tre doser. Att ingen som inte känner sig fullt 
frisk deltar. Att utplacerade bord med godkänt 
avstånd respekteras. Men egentligen vet jag att 
ovanstående krav inte blir något problem efter-
som ni medlemmar visat på de arrangemang vi 
har genomfört att ni är ansvarstagande.
 Om vi tvingas ställa in något arrangemang 
och inte haft möjlighet att meddela i Månads-
nytt, så meddelar vi det i lokalpressen under 
föreningsnytt, på föreningens hemsida och i 
facebookgruppen dagen innan. Ni kan alltid 
ringa expeditionen eller mig och fråga.
 Resegruppen önskar få reda på vart ni skulle 
vilja resa förutsatt att pandemin avtagit rejält. 
Se notis om enkäten på sidan 18 och följ gärna 
uppmaningen att tala om era önskemål!
 När det gäller äldres boende så har vi en öns-
kan att var och en ska få bo så att man känner 
sig trygg och nöjd. För närvarande tycker vi att 
ett mellanting mellan att bo kvar i sitt hem och 
få önskvärd hjälp och ett vårdboende, liknande 
det servicehus som togs bort för nästan 10 år 
sedan, åter skulle inrättas. Man har inte velat 
tillgodose detta önskemål eftersom det ansetts 
vara billigare med hjälp i hemmet.
 Nu har en undersökning redovisats i tidning-
en Dagens Samhälle. Där står att de som behöver 
mycket hjälp i hemmet och har ett visst avstånd 
från vårdlagens utgångspunkt kan kosta dubbelt 
så mycket som ett gemensamt boende på ett 
ställe. Många önskar bo kvar i hemmet med 
viss hjälp. De ska absolut få det. Men det finns 
de som kan ha ramlat eller att det hänt något 

som gjort att man inte längre känner sig trygg 
i hemmet eller man kan känna sig förskräckligt 
ensam. Därför vill man komma till en plats där 
personal och andra boende finns nära till hands.
 En nyutkommen bok av Noreena Hertz heter 
Ensamhetens århundrade. Där kan man bland 
annat läsa att ensamhet ökar risken att drabbas 
av en hjärtattack eller stroke med 30 procent 
och demens med 60 procent.
 Nu när prislappen redovisats tänds vårt hopp 
att de som så önskar ska få ett slags mellanboen-
de. I tidningen Senioren kan man läsa att många 
som anser sig absolut behöva ett vårdboende 
nekas detta. I vissa kommuner nekas upp till 25 
procent av de sökande. I Karlskoga är situationen 
mycket ljusare. Av 619 sökande avslogs endast 
17 st, alltså mindre än 3 procent. Dessa personer 
skulle kunna erbjudas ett mellanboende om det 
fanns ett sådant.
 Detta talar de nya rönen för som säger att 
ensamhets- och otrygghetskänsla sätter ner den 
fysiska hälsan. Det medför ökade kostnader 
för omvårdnad. Så här finns både trygghet och 
nöjdhet att vinna plus även en ekonomisk vinst. 
Om man även tar med den tid som går åt till 
resor vid vård i hemmet så är restiden en kostnad 
som inte kommer vårdtagaren till del.
 Flexbussarna sattes in på försök. Så fick vi en 
hemsk pandemi. Att just då utvärdera flexbussar-
na känns inte bra. Vart skulle man åka under en 
tid när alla aktiviteter var inställda? Utvärdering-
en måste göras under normala omständigheter. 
Allt annat är missvisande och är inte något att 
dra slutsatser av. Ge flexbussarna en ärlig chans.
 De behövs!

 Vi håller ut, tänker om och håller ihop och 
ger inte upp.

Siv Kanon

Jubileum
 I år firar vår förening 45 år. På sista sidan 
finns del 1 i en planerad artikelserie om 
föreningens historia. Frampå höstkanten 
hoppas vi kunna ha ett litet kalas.
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 60 personer var föranmälda till dagens under-
hållning med duon Nattsudd. Den består av Kent 
Olson på sång och gitarr och Christer Dahlberg 
på dragspel och historier. Duon brukar säga att de 
är Sven Ingvars-freak och visst märktes det denna 
eftermiddag när vi fick höra 8 av deras hits. Som 
vanligt iakttog jag publiken som klappade händer, 
sjöng med, stampade takten med fötterna, satt och 
gungade med benen i takt med musiken.
 Vid dagens sista dans Mona Lisa var det flera 
som dansade, dock inte runt granen som fanns på 
scenen hos musikanterna.

 Marianne Leijder hälsade alla välkomna in- 
nan Åge Aleksandersens ”Ljus och värme” inledde 

Välbesökt månadsmöte 
30 november

Stående ovationer från en del av åhörarna.

Marianne Leijeder skötte presentation och information.

eftermiddagens underhållning. Den följdes av 
”Där näckrosen blommar” som många dansband 
har på sin repertoar. Självklart fanns även ”Miljo- 
ner röda rosor” med en sång undertecknad för- 
knippar dels med Nattsudd, dels med Arja Saijon-
maa, men det var Vikingarna som spelade in den 
redan 1985.

 Under kaffepausen med sedvanliga lottdrag-
ningar fick vi information om kommande program 
på Solbringen t.o.m. januaris månadsmöte. Efter 
dagens sista melodi blev de avtackade med varsin 
blomma och bjöd då på ett extranummer som 
lockade ett flertal personer till dans.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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Kulturrundan 8 december
 Årets första och enda kulturrunda ägde rum på 
Solbringen tisdagen den 8 december. Vi 36 som 
kom till Solbringen fick nöjet att åter möta Jorma 
Ehnvik, en musikant som trakterar många instru-
ment, bl a dragspel, gitarr, saxofon och keyboard. 
Han har också genom åren varit aktiv i olika dans-
band. I sin ungdom ägnade han sig en hel del åt 
brottning. Han bor sedan 1975 i Lindesberg där 
han tillsammans med hustrun tog över svärfaderns 
hästgård.

Luciafirande 14 december
 75 personer kom för att tillsammans med Vokal-
ensemblen från kulturskolan fira lucia. Alla erbjöds 
varm glögg och pepparkaka vid entrén. Gunnel 
Ringman hälsade alla välkomna och presenterade 
dagens program.
 Eva Öberg läste om ”Lussenatten” från boken 
Magisk jul, traditioner och myter från vikingatid 
till nutid. Sedan delades det ut quizfrågor, där 
svaren var något som finns på en cykel. Eva Öberg 
gav efteråt svaret på frågorna och läste sedan ett 
kapitel om julen och konstaterade att ingen riktigt 
visste var ordet jul kom ifrån. Under kaffepausen 
var det även prisutdelning och lottdragning på 
inträdesbiljetterna.
 Programmet i januari gicks genom och vi fick 
information från resegruppen som lämnade ut en 
enkät. Där kunde man fylla i önskningar om resmål 
och resornas längd (läs mer på sidan 18).

Kulturrundan och lucia, 
två evenemang i december

Jorma Ehnvik, glad och populär musikant, underhöll 
besökarna på kulturrundan.

En glad lucia. Hon och 
tärnorna kunde sjunga!

 Jorma påpekade att nu var även han pensionär, 
innan han började med Siw Petterssons ”Låt mig 
få tända ett ljus” som vi uppmanades att sjunga 
med i, vilket några också gjorde. Därefter kom 
Vera Lynnmelodin ”Vi möts igen” och ”Låt hjärtat 
va me” som jag tror många förknippar med Sonya 
Hedenbratt.
 Mellan låtarna var det lite småprat om bl.a. 
gamla turnéminnen och om coronan. Vår un-
derhållare hade tagit sin 3:e spruta dagen innan 
och hoppades att fler skulle göra så. Självklart 
kom ”Gamle Svarten” på slutet av eftermiddagen 
med denne hästbonde men det största lyftet kom, 
kanske inte helt oväntat, med ”Jag vill vara din 
Margareta” där publiken stod upp och sjöng med 
tillsammans med olika rörelser. Innan vi gick hem 
gjorde Marianne Leijder PR för SPFs luciafirande, 
som vi berättar om här intill.

 Äntligen slog kloc- 
kan fyra och ett p.g.a. 
sjukdom reducerat lucia- 
tåg kom in sjungande 
Luciasången. Det var 
tyvärr bara lucia med 3 
tärnor. Trots detta fick 
vi höra vacker stämsång 
både i luciasången och 
många andra sånger.
 De ansvariga för da-
gen önskade alla en god 
jul och ett gott nytt år 
och önskade oss välkom-
na åter år 2022.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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Senare har vi nåtts av dyster information 
om diverse inställda aktiviteter. Läs i alma-
nackan på sid. 2 och se mer information i 
februarinumret av Månadsnytt. Då hoppas 
vi att läget börjar ljusna igen.

 Årets första månadsmöte var det 35 föranmälda 
personer som kom för att lyssna på den sjungande 
smeden Leif Lindén och dragspelaren Bo Göran 
Röös, båda från Kristinehamn. Ett kärt och upp-
skattat återbesök som präglades av Coronarestrik-
tioner.

Årets första månadsmöte 11 januari

Vi kan nog skymta vår kassör Leila Raudsaar bakom 
munskyddet. Många fler borde göra så här.

Leif Lindén med gitarr och Bo Göran Röös med dragspel, 
välkända och uppskattade musikanter.

Här informerar Siw Philipson om enkäten som gäller 
kommande resor för SPF Seniorerna i Karlskoga. Läs notis 
om enkäten på sidan 18.

 Det fanns regler för hur borden skulle stå, 
max fyra personer per bord och handsprit fanns 
utplacerad.

 Marianne Leijder hälsade alla välkomna innan 
musikanterna började med dagens första Sven 
Ingvarsmelodi ”Min gitarr”. Det kom flera under 
eftermiddagen. Mellan de olika melodierna fick 
vi höra roliga historier om bland annat skolan, 
kyrkan och apotekare, vilka drog ner en del skratt 
och applåder. Förutom Sven Ingvars kom bl.a. 
Frödings ”Strövtåg i hembygden” och Lasse Berg-
hagens ”Sträck ut din hand”.
 Vid kaffet informerade resegruppens Siw Phi-
lipsson om kommande resor och lämnade ut rese-

gruppens enkät för önskemål/förslag gällande resor. 
Som alltid var det lottdragning på inträdesbiljetten 
och kaffelotteri.

 Efter paus fick vi bl. a. höra ”Gunnar Vägman” 
med text av Dan Andersson och musik av Gunde 
Johansson. Våra musikanter tackade för sig med 
Åge Aleksandersens ”Ljus och värme” varefter de 
avtackades med varsin blomma.
 Marianne Leijder informerade om kommande 
program, samtidigt som hon kom med en brask-
lapp: Vi vet just nu inte vad som ska gälla framöver 
med våra SPF-träffar.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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 Den första advent arrangerade SPF-distriktet 
tillsammans med Charterbuss en resa till Ad-
ventskonserten i Blå Hallen med efterföljande 
julbordskryssning på Viking Cinderella. Vi var två 
från Karlskoga som hörsammat detta erbjudande, 
tillsammans med ytterligare 53 förväntansfulla 
SPF:are från Örebro.
 Vid framkomsten till Stadshuset i Stockholm 
blev vi serverade kaffe, smörgås och lussebulle i 
bussen av Charterbuss chaufför Lars och vår rese- 
ledare Ann-Charlotte Gustafsson, som är rese-
ansvarig i distriktet.
 Därefter var det dags att tillsammans med ca 
800 besökare få avnjuta årets Adventskonsert i 
den magnifika Blå Hallen.
 Konserten kan sammanfattas som ”en timmas 
magik”. Vi fick lyssna på flera högklassiska körer, 
som t ex Stockholm Singers, Helene Stureborgs 
kammarkör, Stockholms Musikgymnasiums Kam-
markör, dansare från Balettakademin, solisterna 
Henrikka Gröndahl och Lars Johansson Brissman, 
orgel- och orkestermusik av Jonas Lundblad och 
Stockholm Consert Orchestra. Dirigenter var 
Helene Stureborg och Bo Aurehl, som även var 
programvärd. Vid några tillfällen blev vi i publiken 
inbjudna att sjunga tillsammans med körerna, 
vilket var mäktigt.
 Efter konserten serverades vi vitt vin och god 
choklad i bussen, innan resan gick vidare till Vi-

king Lines Cinderella. Jag och Monica hade bokat 
julbordet i à la carte-restaurangen Seaview, där vi 
fick ett trevligt SPF-par från Örebro till bordet. 
Övriga SPF:are hade valt att boka bufférestau-
rangens julbord.
 Julbordet inleddes med att vi blev serverade 
glögg och fick beställa önskad dryck. Därefter fick 
vi hämta den mat vi önskade vid Bufféborden och 
bakom varje bord stod det servitörer som la upp 
den rätt man ville ha.
 Detta är helt klart det godaste julbord jag har 
avnjutit och det var signerat av Svenska Kock-
landslaget.
 Det blev mycket trevliga samtal under kvällen 
tillsammans med vårt bordssällskap, då det visade 
sig att vi hade flera gemensamma intressen. Vi tog 
julbordet i besittning kl 18.30 och lämnade det 
kl 22. Tiden går fort när man har trevligt! Kväl- 
len förlöpte sedan med att lyssna på musik och 
sång vid flera scener och samtidigt avnjuta goda 
drycker.
 ”Sunday Mornin’ Comin’ Down” sjunger Kris 
Kristofferson, men här var det istället ”Monday 
Mornin’ Comin’ Down” . . . Efter en mycket god 
brunch kunde vi i lugn och ro se Stockholms vack- 
ra skärgård glida förbi fartygets fönster. Charter-
buss mötte upp oss på kajen och tog oss på ett 
säkert sätt tillbaka till Örebro och Karlskoga.

Text och foto: Ulf Palmér

Adventskonsert i Blå Hallen och 
Julbordskryssning med Viking Cinderella
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 KPR står för Kommunala pensionärsrådet. 
Det är här som socialförvaltningen och andra 
förvaltningar ska informera oss pensionärer om 
vad man gör och vad man planerar att göra. Det 
är här vi har möjlighet att ställa frågor, samtala, 
föra fram kunskap - och möjligen kunna påver-
ka. Representanter för SPF är Per Aspeli och 
undertecknad. Hör gärna av er till oss om ni har 
frågor eller något vi ska framföra. Mötet hölls 
så att ordinarie ledamöter träffades fysiskt och 
ersättarna digitalt.

Region Örebro län 
angående Närtrafiken

 Jan Berglöf, projektledare inom Region Örebro 
län, berättade om Närtrafiken och vad den inne-
bär. Just nu testas ”Närtrafiken” i Kumla kommun 
och Askersunds kommun. Målsättningen är att 
den ska startas upp i alla kommuner i Region 
Örebro län under början av 2022. Personer som 
bor utanför tätorter ska kunna bli upphämtade 
av taxi vid den egna bostaden och bli skjutsade 
till närmaste Närtrafik-hållplats.
 (Sök på nätet: Närtrafik i Örebro län.)
 Sven Gadde frågade vad det kommer att kosta 
att åka med Närtrafiken från Granbergsdal till 
centrala Karlskoga. Jan Berglöf svarar att det 
kommer att kosta 45 kronor till närmaste när-
trafikhållplats + vad en bussbiljett kostar. Sven 
Gadde och Roy Olsson trodde inte att Närtrafi-
ken kommer att fungera bra. Karlskoga har i dag 
flextrafik fram till och med maj i år.
 (Sök på nätet: Flextrafik i Karlskoga.)

Aktuellt från 
kommunstyrelsen

 Tony Ring informerade. Kommunstyrelsen ser 
att det finns ett behov att ha kvar flextrafiken. 
Kommunen har därför gått in med medel så att 
den kan vara kvar till och med maj. (Kommunens 
och regionens uppfattningar skiljer sig åt i en fråga 
som kan ha stor betydelse för äldre med behov 
av kollektivtrafik.)
 Kommunstyrelsen har även presenterat alterna-
tiv för Region Örebro län om hur man ska kunna 
locka till sig personal till lasarettet i Karlskoga 
i syfte att säkerställa att Karlskoga lasarett inte 

kommer att avvecklas i framtiden. I sak har den 
politiska ledningen i Karlskoga inget inflytande 
över den här frågan men ser gärna att Karlskoga 
lasarett inte avvecklas.

Aktuellt från 
socialförvaltningen

 Förvaltningschef Helén Willyams berättade 
vad som varit i fokus under hennes år som förvalt-
ningschef. Under hennes första år lades mycket 
tid på heltidsprojektet, att minska på deltidsan-
ställningar, klart 2019. Att hantera budgetunder-
skottet har också varit i fokus under dessa första 
år. Pandemin har sedan genomsyrat en stor del av 
allt vad förvaltningen arbetar med. Under våren 
2021 gjordes en genomlysning av enhet Barn och 
unga samt övrig myndighetsutövning.
 Det görs nu även en genomlysning av social-
förvaltningens vård- och omsorgsverksamheter. 
Den nya vård- och omsorgsplanen beräknas vara 
klar under januari 2022.
 Eva Persson meddelade att byggandet av det 
nya vård- och omsorgsboendet, ”Villa Strå”, pau-
sats på grund av rättslig prövning. Invigning av 
nya Nickkällan sker den 15 dec. Just nu pågår ett 
arbete med omställning till projektet ”Nära Vård”.
 Britt-Marie Karlsson informerade om att det 
regionala pensionärsrådet har undersökt hur äld-
revården ser ut bland länets vårdcentraler. Hon 
lyfter att regionerna tar ett större ansvar gällande 
”Nära Vård”.

Införande av ny 
mindre arbetsgrupp

 Vid KPR-mötena blir vi en så stor grupp att 
det kan bli svårt att föra en diskussion. Vi har 
därför flera gånger framhållit önskemål om en 
mindre arbetsgrupp där syftet är att diskutera 
äldreomsorgens inriktning både i ett nutids- och 
ett framtidsperspektiv.
 Du, kära läsare, som följt med ända hit. Väcker 
det några tankar? Allra helst, ni som använder 
flextrafiken, hur upplever ni den?

Jan-Olof Forsling
Ledamot i KPR

E-post: jof347@gmail.com
Tel: 070-282 05 51

KPR-möte 23 november
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Lördagsträffen
4 maj kl. 10.00 – 12.30

Sme’marken pågår och då tar vi en paus och går
på Lördagsträffen.

Vi träffas, pratar och dricker kaffe med dopp.
Allan Hede har lovat visa en utställning av berg-

arter från Karlskogatrakten.
Vi välkomnar alla, även icke medlemmar! Adres-

sen är Hotellgatan 10 där en skylt visar mot SPF-
träffen.

Vissa taxiföretag är bättre än andra...

För din skull

ÖPPET
DYGNET
RUNT

RING

Färdtjänst 0586-568 00
Sjukresor 0771-92 00 00
Telefax 0586-582 04
Kontor 0586-306 20

0586-362 00

Vårutflykt
till Latorps ängar då guckuskon

blommar, avslutat med ett besök i
Garphyttans nationalpark.

Onsdagen den 5 juni
Allan Hede är vår kunnige guide.

Var och en tar med eget fika. Resa i egen
bil. Den som vill ha skjuts kan medfölja i
andras bilar (betalar 5 kr per mil).

Vi träffas utanför SPF:s expedition på Sol-
bringen kl. 13.00. Förhandsanmälan senast
måndag den 3 juni till expeditionen, tel. 302
40 eller till undertecknad, tel. 549 23 eller
jof@blixtmail.se

Alla varmt välkomna!
Jan-Olof Forsling

Friskvårdssamordnare

Funktionärsträff
Onsdag 28 augusti
på Folkhögskolan

Brev med inbjudning skickas ut till berörda
funktionärer i början av augusti.

Stålverket i Öfalla med Sveriges första elektriska ugn.

Höstutflykt
Torsdag 5 september
Allan Hede tar oss med på en bergshisto-

risk utflykt. Vi besöker Karlsdal, Öfalla och
Granbergsdal.

Var och en tar med eget fika. Resa i egen
bil. Den som vill ha skjuts kan medfölja i
andras bilar (betalar 5 kr per mil).

Tid och plats för avresa meddelas i au-
gustinumret.

Jan-Olof Forsling
Friskvårdssamordnare
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Lördagsträffen
4 maj kl. 10.00 – 12.30

Sme’marken pågår och då tar vi en paus och går
på Lördagsträffen.

Vi träffas, pratar och dricker kaffe med dopp.
Allan Hede har lovat visa en utställning av berg-

arter från Karlskogatrakten.
Vi välkomnar alla, även icke medlemmar! Adres-

sen är Hotellgatan 10 där en skylt visar mot SPF-
träffen.

Vissa taxiföretag är bättre än andra...

För din skull

ÖPPET
DYGNET
RUNT

RING

Färdtjänst 0586-568 00
Sjukresor 0771-92 00 00
Telefax 0586-582 04
Kontor 0586-306 20

0586-362 00

Vårutflykt
till Latorps ängar då guckuskon

blommar, avslutat med ett besök i
Garphyttans nationalpark.

Onsdagen den 5 juni
Allan Hede är vår kunnige guide.

Var och en tar med eget fika. Resa i egen
bil. Den som vill ha skjuts kan medfölja i
andras bilar (betalar 5 kr per mil).

Vi träffas utanför SPF:s expedition på Sol-
bringen kl. 13.00. Förhandsanmälan senast
måndag den 3 juni till expeditionen, tel. 302
40 eller till undertecknad, tel. 549 23 eller
jof@blixtmail.se

Alla varmt välkomna!
Jan-Olof Forsling

Friskvårdssamordnare

Funktionärsträff
Onsdag 28 augusti
på Folkhögskolan

Brev med inbjudning skickas ut till berörda
funktionärer i början av augusti.

Stålverket i Öfalla med Sveriges första elektriska ugn.

Höstutflykt
Torsdag 5 september
Allan Hede tar oss med på en bergshisto-

risk utflykt. Vi besöker Karlsdal, Öfalla och
Granbergsdal.

Var och en tar med eget fika. Resa i egen
bil. Den som vill ha skjuts kan medfölja i
andras bilar (betalar 5 kr per mil).

Tid och plats för avresa meddelas i au-
gustinumret.

Jan-Olof Forsling
Friskvårdssamordnare

Resedags
med Örebrodistriktet

SPF Seniorerna Örebrodistriktet
anordnar en fyradagars försommarresa till

Helsingborg, Öresund 
och Ven.

29 maj – 1 juni (söndag – onsdag)

Upphämtning i Karlskoga om 
vi blir minst 6 personer.

Kostnad: 5.780 kr/person

Anmälan sker senast 1 april 
till SPF Örebrodistriktet.

För ytterligare information 
kontakta reseansvarig i distriktet 

Lotta Gustafsson tel. 070-246 53 97.

För broschyr och anmälningsblankett 
maila till ulf.palmer@gmail.com

Stickcafé

Vi kör igång Stickcaféet på SPF-Träffen
(Hotellgatan 10) igen.

Måndagen den 14 februari 
kl 14.00.

Vi räknar med att du som kommer 
har tagit sprutorna mot covid-19 
och vi håller avstånd i lokalen. 

Kom även om du inte har något 
handarbete – kom och drick 
en kopp kaffe så vi får umgås.
Vi träffas varannan måndag.

Välkomna!
Inger Blomkvist

Tänk på att gynna våra annonsörer 
i Månadsnytt och Lathunden!

De ger oss inkomster som bekostar en stor 
del av både Lathunden och Månadsnytt!
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 Jag är i dag en gammal man som haft turen att 
få leva ett långt och relativt friskt liv och bilar har 
betytt mycket i mitt liv. Detta alltsedan jag som 
18 årig yngling tog mitt körkort för en man som 
vid sidan av körkortsutbildningen var köpman 
med bl.a. cyklar och annat. Men hans utbildning 
var bra och fungerade och jag blev godkänd vid 
första uppkörningen. Även teoriskrivningen gick 
bra. Lite märkligt var väl då att det körkortet 
gällde även för motorcykel utan att man behövde 
göra något särskilt körprov på mc. Så är det inte 
numera. Men någon egen bil hade jag inte då, men 
en av mina bästa kompisar hade ärvt lite pengar, 
så han hade köpt en mindre bil som vi roade oss 
med att turas om att köra.
 När jag sedan började tjäna lite pengar fick jag 
råd att köpa en egen bil. Det blev en mindre bättre 
begagnad svart Austinbil.  Då började det hända 
saker. Min hustru och jag bodde i en nybyggd 
tvårummare på Skogsrundan. Vi kunde då t.ex. 
bjuda med släktingar på utflykter till närliggande 
platser. Men tyvärr hände något senare med mo-
torn, som inte ville vara med längre. Då var det 
bara att försöka få tag i ett annat åkdon, vilket 
blev början på mina bilköp och det blev en Saab 
92 med tvåtaktsmotor. Saab 92:an kom sedan att 
följas av flera andra Saabmodeller.
 Att jag flera gånger valt att köpa just Saabar 
kan ju ha flera anledningar. En var kanske att 
jag ofta följde biltävlingarna som kördes både på 

Bilen blev en del av mitt liv
Gelleråsen och olika rallyn. Där förekom natur-
ligtvis många andra bilmärken som Volvo och 
Volkswagen men de som kördes som skogstäv-
lingar dominerades ofta av de båda Saabförarna 
Erik ”Karlsson på Taket” och Carl Magnus Skoog. 
Erik Karlsson vann t.o.m. den stora Monte Car-
lotävlingen ett år. Detta imponerade naturligtvis 
på mig och andra och när jag så småningom själv 
började försöka tävla. På den tiden kördes flera 
orienteringstävlingar arrangerade av Korpen och 
de gick ut på att varje förare måste ha en kartläsare 
och denne fick en karta och körorder för varje 
delsträcka. Sedan var det bara för föraren att med 
hjälp av kartläsarens order hitta den snabbaste och 
rätta vägen till varje tidskontroll.
 Med tiden blev det alltfler biltävlingar, ofta så-
dana där förare med kartläsare tävlade mot andra 
medlemmar i motorklubbarna i Värmland och 
Närke. Jag hade turen att få hjälp av bra kartläsare 
och det ledde till att det gick allt bättre även på 
större tävlingar. Det blev t.o.m. en start i Midsom-
marrallyt och några bantävlingar. Med tanke på att 
familjen bara hade en bil fick jag dock inte köra 
över gränserna och kvadda bilen, men det gick 
ändå så pass bra att jag av Saabs tävlingschef Rolf 
Mellde fick en inbjuden att åka till Saabfabriken 
i Trollhättan och kvittera ut en framtagen Saab 
till ett lite reducerat pris. Det var spännande och 
ett litet erkännande. Men väl hemkommen med 
den nya fina bilen körde jag och min mekaniker in 
den i ett garage. Först en vecka senare körde vi ut 
den igen, men då var den avskalad många detaljer 
som onödig inredning, lampor m.m. Jag skulle 
nämligen snart köra en bantävling på Gelleråsen 
och då betydde en lättare bil mycket. Frugan blev 
lite chockad när hon fick se den nya bilen, men 
efter tävlingen återställdes skicket.
 Men tiden gick och affären krävde mer och 
mer tid så biltävlingarna fick anstå, men de var 
spännande och jag tror jag lärde mig köra bil rätt 
hyfsat. I takt med att familjen utökades med tre 
barn så behövdes det också några andra lite större 
bilar. Alla bra på sitt sätt men kärleken till Saab 
har bestått.
 Tyvärr avled sedan min första fru i cancer 
endast 52 år gammal. Då blev det kämpigt med Min fru vid en fin Saab 92. En 2-dörrars som öppnades 

framåt och med liten bakruta.
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både affären och livet och det ledde sedan till att 
affären avyttrades.
 Med tanke på att jag fortfarande hade god insyn 
i Karlskogas affärsliv blev jag senare erbjuden en 
anställning på Karlskoga Tidnings redaktion. Det 
blev en spännande tid och en ny erfarenhet, där 
jag bland annat fick skriva om affärer och företag. 
De flesta hade jag ju också en viss personkän-
nedom om. Det var för övrigt under en sådan 
affärskontakt som jag åtta år senare träffade min 
andra fru. Veckovis fick jag även provköra nya 
bilar och skriva om dem, vilket var roligt. Detta 
ledde bl.a. till att jag och fem andra svenska mo-
torjournalister fick flyga till Italien inbjudna av 
Fiat för att testa och provköra en ny Fiatmodell. 
En fin personalförmån på KT var att man kunde 
få disponera en del semesterboenden, bl.a. ett i 
Schweiz, dit vi med vänner naturligtvis tog oss 
med bil. Fram till min pension var tiden på KT 
en mycket intressant och lärorik tid.
 Sedan har tiden som pensionär rullat på i ett 
kanske lugnare tempo. Men nu närmar sig nog 
slutet på min bilkörning i och med att våra barn 
har börjat ha åsikter om lämpligheten i att en 
sådan gammal man som jag inte längre ska köra 
bil. Tänk på att du kan köra på någon fotgängare 
eller krocka med en annan bil och skada både 
dig och andra, det var några av deras synpunkter. 
Ni sparar också pengar på om ni säljer er bil sade 
min son. Ta till exempel kostnaden för bilskatt, 
försäkring, service och reparationer, besiktning, 
byte av däck och förvaring, och nu dyr bensin 
och garagehyror m.m. Dessutom sjunker värdet 
på er bil för varje år.
 Allt det här är naturligtvis klokt, välbetänkt 
och sagt av omtanke om oss och andra och det 
är klart att synen, hörseln och reaktionsförmågan 
avtar med åldern. Men samtidigt har jag kört för-
siktigare och inte så långa sträckor och helst inte 
i mörker. Jag har heller inte haft några problem 
med polisen frånsett två böter för fortkörning, två 
P-böter och en för sen besiktning. Vilket väl får 
anses godkänt efter 70 års bilkörning.
 Nu har vi i alla fall gjort barnen till viljes och 
nu är bilen såld så nu får vi väl anlita våra barn, 
färdtjänst och andra färdmedel när vi ska ta oss 
någonstans. Men sorgligt är det samtidigt som 
man får inse att var sak har sin tid.

Bengt Aldén

Några bilder från tävlingstiden

Dags att testköra Johan Rajamäkis formularacer.

Svårt att komma i Johan Rajamäkis tävlingsdräkt.



12

 ”Purrut, purrut, överallt purrut, rejs upp. stuva 
och beslå kojerna. Frukost hämtas.”
 Ljudet kommer från högtalare ombord på ubå-
tarnas moderfartyg Patricia (Pia). Här har varje 
ubåt egna logement för meniga och underbefäl. 
Där äter och bor man då ubåtarna är förtöjda på 
utsidan.
 Överkojen fälls upp och bord fälls ner. Under-
befäl har draperi för sina kojer. Underofficerare 
och officerare har egna hytter. De äter i mäss och 
i gunrum.
 Sedan följer besättningens uppställning på ubå-
tens däck och 1.Off (förste officer) lämnar av till 
Bef (befälhavare).

ingen tryckhållfasthet och har diverse luckor för 
material m.m.
 Långt förut finns en lucka med en toastol 
monterad under. Man anmäler till vakthavande 
på bryggan, tar sin toarulle och utnyttjar möjlig-
heten. Fantastiskt att sitta med däcket i brösthöjd 
och Stockholms skärgård drar förbi. Spolning sker 
automatiskt vi kommande dyk.
 En ubåt drivs av dieselmotorer i ytan och el. i 
u-läge. Dieselmotorerna kan i u-läge ta luft från 
ytan genom snorkel. Detta senare uppskattades, då 
frisk luft tillfördes hela fartyget och att vid sådana 
tillfällen utgick risktillägg.
 Pengar: Som värnpliktiga hade vi två kronor 
om dagen.
 Som ombordkommenderad sjöspik (= extra 
dagersättning för kommendering ombord, tillägget 
beroende av befattning).
 Som ombordkommenderad u-båt dubbel 
sjöspik (tillägget beroende av befattning).
 Så kom snorkeltillägget då vi var till sjöss (sam-
ma för alla ombord).
 Mat: En (1) kock lagade mycket bra mat till 35 
man i ett minimalt utrymme. Vi var tillåtna att 
köpa pilsner till middagen!
 Permission över helg, då vi inte hade vakttjänst 
– stå på Pia med k-pist i Hårsfjärden eller på en 
kaj vid besök någonstans. Långa timmar.
 Vi gjorde även besök i Rotterdam tillsammans 
HMS Tre Kronor och HMS Halland. En u-båt 
rullar mycket i hårt väder på Nordsjön!
 Jag och en kollega hade permission, reste och 
övernattade i Amsterdam (Zeedyk). Vi var natur- 
ligtvis uniformsklädda i bussarongen med blå- 
kragen och rundmössan som hade texten SJÖBOR-
REN. På söndagsmorgonen mötte vi 2 svenska 
män. ”Vi har permission från våra fruar. Kan ni visa 
oss glädjekvarteren!” Vill minnas att vi fick tips.
 Vägen till 12 månader ombord gick från Ba-
taljon Sparre i Karlskrona och från Berga vid 
Hårsfjärden under 2 månader. Där lärde vi oss 
att gå, stå, göra honnör (höger hand), svara med 
tilltalarens befattning vid tilltal, knyta slipsen till 
blåkragen, borsta skorna, bädda säng, hålla ordning 
i klädskåpet, tolka gradbeteckningar, skjuta med 

Några minnen från värnplikten 
i Flottan på 50-talet

Den glade mannen till höger är artikelförfattaren Carl Carr.

 Ombord på ”Sjöborren” är jag ubåtsmotorman 
och tjänstgör i maskinrummet under 4-timmar-
svakter.
 Övrig tid tillbringas i främre torpedrummet, där 
vi äter och sover på nedfällda britsar.
 Häften av oss är alltid i tjänst vilket motsvarar 
antalet britsar! Officerare och underofficerare har 
resp. separata utrymmen.
 Hygienutrymmen är begränsade: Handfat och 
toalett med avancerad tömningsrutin – tiotal 
handgrepp. Ventilation sker mot fartygets ordi-
narie ventilation. Det var OK i övervattensläge. 
Toalettbesök kunde underlättas på ”friska vindar” 
vid fint väder.
 Så här är det: Ubåt består av tryckskrov och 
formskrov. Det senare skapar formen och har 
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0586-74 00 00
Centralplan 3  Karlskoga

karlskoga@lansfast.se
lansfast.se/Karlskoga

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Välkommen att anlita
Karlskogas största mäklare!

Vi finns när du 
behöver oss

Du får hjälp med allt som rör en stilfull och 
värdig begravning.

fonus.sefonus.se

Hembesök • Jour dygnet runt

Vi hjälper dig fylla i Vita Arkivet, välja grav-
sten och teckna begravningsförsäkring.

Värmlandsvägen 2, Karlskoga
Tel. 0586-534 10

Varmt välkommen!

Vi finns när du 
behöver oss

Du får hjälp med allt som rör en stilfull och 
värdig begravning.

fonus.sefonus.se

Hembesök • Jour dygnet runt

Vi hjälper dig fylla i Vita Arkivet, välja grav-
sten och teckna begravningsförsäkring.

Värmlandsvägen 2, Karlskoga
Tel. 0586-534 10

Varmt välkommen!

k-pist, kasta handgranat, lämna av, ro 12-huggare, 
göra krigsmans erinran, m.m. Där fick vi också sy 
fast på bussarongens nedre ärmar:
(Propeller) – motorman
(utan gradbeteckning) – menig
(1 streck) – menig 2 kl sjöman
(2 streck) – korpral.
 De flesta dagarna går vi ut tidigt och är sent 
tillbaka. Tvättrummen på Pia var populära. Skönt 
att skölja av sig.
 Ibland var vi ute dygn i sträck. Då kunde vi 
tidvis vara förtöjda mot krigsförtöjningsplats, 
nedsänkta med endast tornet över ytan. Det hände 
också att vi låg still på större djup över natt. Vid 
dyk mot större djup så skrek det i skrovet. Dessa 
båtar hade nitade skrov. Idag är de helsvetsade.
 Längsta tid under vatten för mig är 6 dygn (med 
snorkling). Som tidsouvenir har jag endast 3 siffror 
i på min ID-bricka. Den 4-e kom senare.

 Det är fantastiskt vad våra medlemmar 
kan ha mycket att berätta. Vi är så tacksam-
ma för fortsatta bidrag. Det kan vara både 
stora och små händelser, roliga eller sorgliga. 
Det kan vara något som hänt nyligen, eller 
i din ungdom.

Redaktionen

 Mina båtar var HMS Najad. HMS Dykaren och 
HMS Sjöborren (museifartyg i Göteborg). Båtarna 
var byggda 1943, 1941 och 1942. På 50-talet var 
samtliga modifierade. De avrustades på 60-talet.

Nedtecknat 31 oktober 2021 av
f.d. Korpral 1304-9-53 Carr
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Vi hjälper dig
med det mesta 

inom familjerätt!
Framtidsfullmakt, Testamente,

Bouppteckning, Arvskifte, Gåvobrev,
Äktenskapsförord, Samboavtal m. m.

Lokalt, personligt möte med
engagemang och kompetens!
Med 18 års erfarenhet av familjerätt 

i Karlskoga och Degerfors med omnejd.

Kungsvägen 33, Karlskoga, Tel. 0586-506 97
www.nordinsjuristbyra.se

Vid konsultationer, ej bouppteckning och 
arvskifte, överstigande en timme ges rabatt 

om 800 kr, uppge SPF vid bokning. 
Bouppteckning från 7 500 kr.

 Eva Öberg heter jag och är ny medarbetare i 
Månadsnytts redaktion sedan våren 2021. En 
spännande och rolig utmaning att få vara med och 
skriva i och forma vår trevliga tidning Månadsnytt.
 Hur gick det här till då . . . att jag ramlade 
in här? Jo, under hösten 2020 påtalade Birgitta 
Hede i Månadsnytt att redaktionen gärna ville ha 
med någon mer person. Jag läste och begrundade 
och tänkte att det här verkar intressant, eftersom 
jag tycker det är roligt att skriva. Jag kontaktade 
Birgitta Hede och Siv Kanon och fick lite mer 
matnyttig information om vad det innebär att vara 
delaktig i redaktionen. Liten provperiod hade jag 
under några månader våren 2021 för att se om jag 
passade in tillsammans med övriga medarbetare. 
Kemin verkar stämma, för på den vägen är det: 
Jag blev kvar.
 Vem är då jag? Jo, en ganska pigg 73-åring. Född 
i Eskilstuna, uppvuxen i Mora, kom till Karlskoga 
vid 16 års ålder. Gift med Wiggo, två vuxna dött-
rar, sex barnbarn. Återvände till Karlskoga 2012 
efter en utflykt på 22 år, först till Lund (två år) 
och sedan Stockholm (20 år). Jag jobbade inom 
tidningsvärlden mina sista 16 år i yrkeslivet.
 Och nu är jag här, glad och tacksam över att få 
vara medarbetare i Månadsnytts redaktion.
 Vi ses!

Eva Öberg

 Jag tror att alla har uppmärksammat att vi har 
gjort en förändring i tidningens redaktion. Vår 
mångåriga medarbetare Majken Lasson syns inte 
längre med namn i tidningen men vårt samarbete 
har fortsatt med korrekturläsning under lång tid.
 Många av våra läsare har säkert sett att vi nu-
mera är två Evor i redaktionen. En del av er har 
träffat min namne Eva Öberg, då hon tillsammans 
med Gunnel Ringman ansvarar för programmet 
Vetgiriga Veteraner.
 Eva blev invald i styrelsen i samband med års-
mötet i maj. Nu när hon fått känna sig för och se 
att hon vill fortsätta i vårt team har vi bett henne 
presentera sig själv så vi får veta lite mer om henne 
och det gör hon här intill.

Eva Sandström

Månadsnytts redaktion

En tidning 
gör sig inte 
själv. Så här 
kan några bra 
hjälpmedel 
se ut.

Ny på jobbet

Jag har bara en sak att tillägga: 
 Efter snart 11 år som redaktör för Må-
nadsnytt börjar jag faktiskt känna mej lite 
gammal och trött. Jag planerar att gå i pen-
sion så snart Eva Öberg känner sig manad 
att ta över. Det kommer att bli bra!

Birgitta Hede
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 Det pågår som bekant en livlig debatt om vår 
elförsörjning, varför en liten återblick kan vara på 
sin plats.
 När man reser i Norrland blir det ofta långa 
transportsträckor. Även om riksvägarna i Lappland 
mestadels är breda och med ganska ringa trafik, 
måste man ibland ha rast. På vägen mellan Kiruna 
och Jokkmokk blev det en sådan välbehövlig paus 
vid Porjus kraftstation.
 ”Ett mäktigt monument har rests i ödemarken 
- Porjus kraftstation – ett monument över svenskt 
ingenjörssnille, svensk dådkraft och svensk företag-
samhet” berättade Dagens Nyheter den 15 februari 
1915.
 Det gigantiska projektet hade påbörjats 5 år 
tidigare på orten, som då hade 5 invånare. Platsen 
förvandlades till ett Vilda Västern, där tusen man 
byggde kraftverket under svåra förhållanden. In- 
nan järnvägen mellan Gällivare och Porjus blev 
klar, fick man släpa material på STF:s turistled! 
Porjus skapades för att försörja malmbanan med 
elkraft.
 Första världskriget medförde stopp för import 
av kol och fotogen. Porjus elproduktion blev rädd-

ningen för Norrbottens industri. Man insåg vilka 
resurser som gömde sig i Luleälvens forsar och fall. 
I dag producerar Luleälven en fjärdedel av Sveriges 
vattenkraft. Det räcker för att lysa upp hela landet 
dygnet runt, året runt (enligt uppgift från 2011).
 1980 ersattes den gamla kraftstationen av en ny. 
Men den gamla finns kvar, och fungerar som ett 
museum över den tidiga kraftverksepoken. Ställ-
verksbyggnaden är välbevarad. Kontrollpanelen 
i kraftverket är byggd i marmor, för att inte bli 
strömförande.
 50 m under jord ligger den mäktiga maskin-
hallen. Där står de imponerande turbinerna på 
rad. Vattenfalls personal i glada gula jackor gav 
oss en kort berättelse innan de slog igen portarna 
och gick hem för dagen. I närheten av den gamla 
kraftstationen, som är en mycket vacker tegelbygg-
nad, står konstnären Bo Holmlunds stora, jättelika 
stenblock på högkant.” Kraft” heter monumentet 
över vattenrallarepoken. I parken finns även Carl 
Milles ”Guds Hand” Två upprustade kulturhus 
innehåller turistinformation och Hantverkshus.
 Man kan lära sig mycket på en rast.

Text och foto: Siv Anderson

Porjus kraftstation, 
viktig för vår elförsörjning



16

 15 december 2021 var vi på invig-
ningen av denna mötesplats. Vi får väl 
påstå att vi hade tur som hade både bil-
jetter och coronapass, vilket krävdes för 
att komma in. Vi hade även med våra 
vaccinationskort och legitimation för 
att vara helt säkra. Fler av de som ville 
vara med på invigningen saknade det 
ena och nekades inträde av den orsaken.
 Det blev, som säkert många minns, 
en hel del protester när matsalen stäng-
des och beslut om mötesplatsen (tankar 
som väckts så tidigt som 2013 då bidrag 
söktes för en sådan någonstans i vår 
stad, men allmänna arvsfonden sade 
nej).
 Nu blev det dock verklighet och det 
var spännande att gå runt i de omgjor-
da lokalerna, prata med olika personer och se sig 
omkring. Jag blev precis som många andra, posi-
tivt överraskad över vad som mötte min syn när 
jag vandrade runt. När vi kom in möttes vi av en 
digital anslagstavla, det första aktivitetsrummet jag 
tittade in i hette Baptista Schreiber och där fanns 
gott om böcker och sittplats. Precis bredvid fanns 
ett annat rum döpt till Chuy Mijares och den som 
kan sin cirkushistoria kommer säker att tänka på 
vår stads berömda cirkusprinsessa som hade sitt 
tält ungefär där Nickkällan ligger. Alla rummen 
har anknytning till cirkusen, och på väggarna fanns 
tavlor med bl.a. cirkusmotiv.
 En stor lounge med olika sittgrupper finns nära 
entrén. En kommentar jag fick om denna var att 
”sofforna är lite låga”. När jag fortsatte inåt såg 
jag café Menelik som före årsskiftet endast till- 
handahåller Delicatobröd och kaffe. Efter årsskif- 
tet kommer det att finnas kaffebröd, sallad, pajer 
och eventuellt annat som eftersöks, vilket gör att 
det finns en lyhördhet och vilja att hjälpa sina 
gäster.
 I den gamla matsalen finns det många bord och 
stolar och där fick jag i samband med invigningen 
ett fint förslag ”Vi kan skapa en grupp som sitter 
och äter tillsammans. Vi kan beställa mat från nån 
som kör ut”. Kändes som en mycket bra idé och 
ett bevis på att man kan skapa lösningar och inte 
bara se problemen.

 Tony Ring, Tomas Samuelsson från Karlsko-
gahem, Margareta Karlsson hörde till de som 
invigningstalade denna eftermiddag. Tidigare hade 
Helén Willyams överlämnat blommor i entrén som 
brukligt är då något nytt öppnas. Alla som kom 
fick möjlighet att ta ett glas bubbel, pommac, cider, 
källvatten och en försluten påse med 3 olika små 
tunnbrödsrullar. Senare serverade kaffe och små 
muggar med gott ätbart innehåll.

Mötesplats Nickkällan

Det känns bra att man uppmärksammar cirkusen, vår stads forna stolthet.

Här serveras något mumsigt till kaffet.
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 Vi underhölls av duon A & T (Ahlin och Thun-
berg) med gitarr, dragspel och munspel. De spelade 
och sjöng gamla visor.
 Vad finns det då för aktiviteter att sysselsätta sig 
med på denna mötesplats? Vi beundrade boule-
banan och Tony Ring erbjöd de som ville att han 
kunde ta en match med någon på den.

Musikunderhållning hör ju till på en invigningsfest.

Bra med boule för att mjuka upp gamla ryggar och roligt 
dessutom. (En informationsbroschyr om olika aktiviteter finns 
att få. Mötesplatsen är till för alla.)

Ett viktigt moment vid varje invigning. Det utfördes omsorgs-
fullt av Doris Henningsson.

 Vi besåg dagens sittgympa under ledning av 
Yvonne Nickelsberg, flera pingisbord fanns, bas-
ketkorg och bollar att kasta i denna, det fanns ett 
biljardbord i entrén, olika spel låg på borden, vi 
såg uppställda bowlingkäglor, vi fann en tavla där 
man kunde läsa lite om Nickkällan, det finns surf-
plattor att låna och personal både från kommunen 
och Karlskogahem som kan vara behjälpliga för att 
bl.a. få kunskap om den digitala världen.
 Det finns ett rum för studsmattor som vi inte 
besökte. Den spade som en gång i tiden tog det 
första spadtaget till Nickkällan fanns uppsatt på 
en vägg.

 Jag fick flera kommentarer men alla var inte 
enbart positiva. Ett exempel: ”Var ska vi med 
handikapptillstånd ställa våra bilar”? En mycket 
bra fråga då det inte är lätt att hitta p-plats när 
man kommer dit.
 En annan fråga var om flexbussen som bara 
går vardagar men har avstigningsplats en bit från 
entrén till det Tony Ring från början kallade 
”ungdomsgård för äldre” men som alla denna 
dag kallade ”Innovativ mötesplats” dit ALLA är 
välkomna.

 Doris Henningsson, som bor på Nickkällan, 
klippte av bandet vid invigningen. Det talades inte 
mycket om den enkät som gått ut till alla boende 
om hur man ville utforma denna fina mötesplats, 
dit även utegymmet på andra sidan Nickkällan hör. 
Det invigdes tidigare i höstas och fokuserar främst 
på balans och styrka.
 Kontaktservice och personal från hyresvärden 
kommer att finnas tillgängliga i lokalerna minst 
ett par timmar dagligen. Fokus med mötesplatsen 
kommer att ligga på samvaro, fysik aktivitet och 
digitalisering.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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 Smittan tog ny fart och vi avbokade Pärl- 
tuppen i januari.
 Enligt experternas prognoser ska läget 
förbättras i februari så vi gör ett nytt för- 
sök.
 Tisdag 15 februari kl. 13.00 träffas vi 
på Restaurang Pärltuppen, längst bort i 
öster (Källmossvägen 5, f.d. Brickegårds-
verkstaden).
 Dagens rätt kostar 105 kr, vilket inklude-
rar sallad, smör, bröd, dryck & kaffe. Utöver 
två Dagens finns det flera Veckans alternativ 
och Veckans sallader. Se aktuell matsedel på 
www.parltuppen.com. För ev. specialkost 
ring 0586-854 69.
 Helst anmälan, inte bindande, till ex-
peditionen: telefon eller SMS till 073-977 
37 06 eller e-post spfkarlskoga@telia.com 
senast måndag 14 februari. Uppge ditt 
telefonnummer vid anmälan!
 Tala om också, om du vill åka med i en 
bil eller ev. kan ta passagerare. 

Ingalill Ericson och Ulla Forsling

Äta
bör
man . . .
och gärna
tillsammans!

Seniorrabatt 5%
en gång per vecka
Allt under ett tak!
Öppet alla dagar 7-22
Telefon 676 70
www.maxikarlskoga.se

Enkät om resor
 De som deltagit i våra senaste möten har fått en 
enkät att besvara om resor. Resegruppen vill gärna 
veta lite om vilken typ av resor medlemmarna vill 
ha.
 Du som inte har sett enkäten har nog också 
tankar om vilken typ av resor du vill göra.

Vart och hur vill du resa 
med SPF Seniorerna?

 Ska det vara en lång resa, dagstur, kortare resa 
på ca 5 timmar eller kanske en rundtur i närom-
rådet?
 Lämna gärna förslag på bra resor till expedi-
tionen eller någon i Resegruppen som består av: 
Gunnel Carlstedt, Siv Kanon, Siw Philipson, Britt 
Strinnholm och Ewa Zetterberg.



19

 Svaren ska bli värmländska ortsnamn. 
1. Färsk fäbod  
2. Trekantigt klyvverktyg  
3. Vattendrag + spikverktyg 
4. Nalles fina ide  
5. Tygsort + litet vattendrag  
6. En asaguds hussamling  
7. Träd + domsområde  
8. Produkt  
9. Stoj i H2O
 Svar i nästa nummer.

Svar på gåtorna i november:
 Djur men inte fåglar:
1. Bara bitvis vacker Delfin  
2. Tycker nog tjuren Kobra
3. Är en fransk grå kanske? Gris  
4. Fröställning från gran som suger sig fast
 Igelkott  
5. Present till en speciell nyfödd Myra  
6. Efter tio Ko  
7. Inte precis någon gentleman Buffel

av Birgitta Hede

Gåtfullt

Öppet: Onsdag - Fredag 11-18, Lördag 11-14.

Oxelbergsgatan 1, Karlskoga • Tel 0586-525 05

Rea på höstkollektionen
50 % rabatt!

Bomullsängeln av Susanna Alakoski.
 Med Bomullsängeln inleder Susanna Alakoski 
en romansvit om kvinnors liv, arbete och längtan i 
Finland och Sverige under hela nittonhundratalet. 
En berättelse om fyra generationer kvinnor, Hilda, 
Greta, Kathrine och Barbara. I boken flyttar Hilda 
och väninnan Helli från landsbygdens umbäranden 
till Vasa för att börja jobba på bomullsfabriken 
och få ett bättre liv. Här ska de arbeta. Här ska 
de bo. Här ska de bli bomullsänglar. En urstark 
läsupplevelse om kamp, kvinnoliv och Finlands 
våldsamma historia.
 Susanna Alakoski har också skrivit Svinalängor-
na (2006) som blev film med bland annat Ola Ra-
pace och Noomi Rapace, regissör Pernilla August.

Presidentens Hatt av Antoine Laurain.
 Paris 1986, revisorn Daniel Mercier unnar sig 
en måltid på en elegant restaurang när Frankrikes 
president Francois Mitterand med sällskap slår 
sig ner vid bordet intill. När presidentens sällskap 
lämnar restaurangen upptäcker revisor Daniel att 
presidenten glömt sin svarta filthatt och inte nog 
med det, den passar honom utmärkt. Han beslutar 
sig för att behålla den. Och här börjar en fantastisk 
goodwill-historia om hur hatten på olika sätt flyt-
tar runt till olika ägare, hur en hatt gör mannen 
och hur slutet på historien blir ett gott slut. En 
underbar berättelse.

Viktigare än någonsin: 

Ta ut glädje 
i förskott!
Det enda som 
kan hända är att 
du varit glad i onödan!

Boktips 
i januari
Från Eva Öberg



 Så här beskrevs bakgrunden till föreningens 
bildande i Karlskoga Tidning:
Ny pensionärsförening i Karlskoga:    

– Vi är opolitiska!
 Vi är en opolitisk organisation, till skillnad 
från PRO, som har en dragning åt vänster.
 Det förklarade Bertil Nordström, distrikts-
ordförande för Sveriges Folkpensionärers 
Riksförbund, SFRF, när föreningen bildade en 
lokalavdelning i Karlskoga på onsdagskvällen. 
Det finns nu alltså två föreningar i Karlskoga 
som säger sig representera pensionärerna.
 Någon strid om pensionärerna skall det inte 
bli. Det finns idag drygt 1,6 miljoner pensio-
närer varav bara en del är medlemmar hos oss 
och PRO.
    Men vi upplever nu ett uppsving. Örebrodi-
striktet bildades 1976 och sedan dess har åtta 
lokalföreningar kommit till. Ytterligare sex skall 
bildas nu i dagarna.
 SFRF bildades 1939 och vi har hela tiden 
arbetat som ett opolitiskt organ, men efter något 
år var det medlemmar som började agera par-
tipolitiskt i vår organisation. Resultatet blev en 
utbrytning, och 1942 bildades sedan gruppen 
PRO. De har hela tiden behandlats bättre på 
bidragssidan. Därför är deras ställning starkare. 
Men nu går vi mot en utjämning, säger Bertil 
Nordström.
 På frågan om det behövs två olika pensionärs-
föreningar svarade Bertil Nordström:
 Vi vill vara ett alternativ för pensionärerna. 
Man kan också ställa motfrågan: Varför finns 
det exempelvis olika frikyrkoförbund eller 
fackföreningar?
 Vid Karlskoga lokalförenings första möte i 
september 1977 valdes följande styrelse: Ord-
förande Bertil Pettersson, vice ordförande Sven 
Sinclair, sekreterare Ragnhild Ahlström, vice se-
kreterare Stina Eriksson, kassör Annie Kindgren.

 Vid föreningens årsmöte 1978 tillträdde 
föreningens första egentliga styrelse.
Ordförande: Olle Nordström
Sekreterare: Harry Lindgren
Kassör: Annie Kindgren
Ledamöter: Sven Sinclair, Stina Eriksson, 
Harry Lindgren, Karin Frisk, Torsten Lundin, 
Ruth Göransson och Anna-Lisa Grosshed.
 Under de följande tre åren fram till nästa ord- 
förande skedde flera förändringar i styrelsens 
sammansättning.
 Månadsmötena var på den tiden riktiga 
möten som protokollfördes. Informationen till 
medlemmarna var gedigen och diskussionen 
med medlemmarna omfattande. Viss underhåll-
ning förekom i slutet av mötena och självklart 
kaffe med dopp. Anslutningen var stor, oftast 
mer än hälften av medlemmarna. Utöver må-
nadsmötena anordnades utflykter i närområdet. 
Åren avslutades med en julfest då nästan alla 
medlemmar deltog.
 I Månadsnytt 2008 nr 3 berättade Bengt 
Aldén om föreningens ordförande åren 1978-
2007 (se även Månadsnytt nr 7, 2012).
 Så här skriver han:

 ”Olle Nordström blev 
1978 föreningens förste 
ordinarie ordförande. Han 
ledde föreningen fram till 
1981. Medlemsantalet 
hade då ökat till ca 250, 
vilket bl.a. berodde på att 
Olle Nordström hade en 

stor kontaktyta. Månadsmötena var grunden i 
verksamheten och fungerade som riktiga möten 
med ordförande och sekreterare.”

Allan Hede

 (I ett antal följande nummer berättas mer 
om föreningens historia. 50-årsjubiléet skulle 
vara det lämpligaste tillfället att göra en gedigen 
genomgång av föreningens historia, men artikel-
författaren är kanske inte med då.)

SPF Seniorerna Karlskoga 45 år
 I år fyller vår förening 45 år. I sex artiklar vill jag berätta om föreningens historia.
 I den första artikeln beskriver jag föreningens bildande och de första årens verksam-
het. Bakgrundsmaterialet för den här artikeln liksom för de följande tre tog jag fram 
under min ordförandetid inför firandet av föreningens 30 årsjubileum.


