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Årsmöte torsdagen den 20 februari kl 13.00
SPF Seniorerna Lidingöskeppets årsmöte 2020 hålls i 

Sessionssalen i Lidingö Stadshus.
Efter årsmötet kommer Gellerfalks kvartett att 

underhålla oss med musik från 50-talet.  
Framträdandet är fullt av musik, historier och nostalgi 

från ett av 1900-talets mest händelserika årtionden. 

Gellerfalks Kvartett

2020:1
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Jane Hellers

 

Jane Hellers
Ordförande
SPF Seniorerna Lidingöskeppet

God Jul och
Gott Nytt År 2020

Mötesplats Centrum
Den nya mötesplatsen 
för alla SPFare

God fortsättning på det nya året önskar jag 
alla medlemmar!

Redan i förra numret presenterades några 
av vårens resor. I synnerhet endagsresorna i 
Stockholmsområdet är mycket uppskattade. 

I detta nummer presenteras fler resor och 
vårens omfattande aktiviteter med 
friskvårdsprogram och kulturutbud  
med bl a elva (!) promenader som omfattar 
alltifrån Fruängens kvinnonamnsgator till 
Dalarö.

Mötesplats Centrum i Lidingös 
nyrenoverade Stadshus invigdes i höstas 
och har blivit mycket välbesökt av olika 
mötesdeltagare och intresserade besökare. 
Mötesplatsen ligger mitt emot 
restaurangen Pocket i entréplanet. 

Alla SPF-medlemmar är välkomna 
dit och titta på de fina lokalerna, som vi 
har tillgång till. 

SPF Seniorerna Lidingöskeppet håller nu 
sina månatliga styrelsemöten på 
Mötesplatsen.  Café Hjärna, forum för 
demensfrågor, har också sina 
sammankomster där.

Vårt årsmöte den 20 februari kommer vi 
att hålla i Stadshusets sessionssal, som vi 
har möjlighet att boka för större aktiviteter.
SPFs månadsmöten, däremot, arrangeras 
tills vidare i Föreningsgården.  
 

Tidigare Mötesplats Centrum har, 
som tidigare meddelats, fått byta 
namn till Träffpunkt Tor.  

Där har vi fortfarande möjlighet att 
ha vårt uppskattade Kafé Källan. 

Britta Edin har ansvarat för Kaféet i 
17 år och när hon nu slutar vill vi 
framföra vårt hjärtligaste tack för 
hennes stora engagemang i 
verksamheten! 

Ett stort tack också till Eva Koch 
som slutade tidigare i höstas! 

I stället välkomnar vi Karin 
Mårtensson, Eivor Dahlstedt och 
Marta Norsten! De kommer att 
driva Kafé Källan med början den 
12 februari.
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gunnar.stenstrom@comhem.se

a.tjorneryd@gmail.com

Anette Tjörneryd 

Tel: 070 749 18 03 
E-post: 

Betalning: Dagsresor och studiebesök 
till SPF Seniorerna Lidingöskeppets 
plusgiro 91 54 45-1 när ni fått med-
delande från oss att ni har fått plats på     
resan/studiebesöket. Betalning av längre 
resor och utlandsresor görs direkt till 
anlitad resebyrå.

Resor och
studiebesök 2020
Reseansvarig: Anette Tjörneryd
Tel: 070 765 50 88 
E-post: 
Gunnar Stenström 

18 - 23 april

Upptäck Albanien
Resan presenterades i Skeppsposten
2019:4. Platser finns kvar, kontakta
Anette för programblad eller kontakta 
Gunilla Rönnholm i Täby för
anmälan till resan.
Tel: 070 216 23 86

25 april

OD vårkonsert i Uppsala
Följ med till Orphei Drängars 
traditionella vårkonsert i Uppsala. 
Konserten framförs som vanligt i 
Universitetsaulan från 1880-talet.

platser i den vackra universitetsaulan.
Vi sjunger in våren och får kanske
också lite musikunderhållning av vår
reseledare. Tidig anmälan till denna
unika resa rekommenderas!
Vi reser med Viatours.

Bussen hämtar vid Lidingö Stadshus
kl 10.00. 
Tillbaka till Lidingö kl 18.30 - 19.30.

Pris: 900 kr. 
Betalas till plusgiro 91 54 45-1
Bindande anmälan senast den 25 mars
till Gunnar Stenström.
E-post:
Tel: 070 749 18 03.

gunnar.stenstrom@comhem.se

Orphei Drängars vårkonsert

Vi börjar dagen med en busstur i
Uppsala och lunch innan vi intar våra
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26 - 29 maj

10 juni

Vackra Skagen

Safaritur och

i Roslagen

nostalgimuseum

Michael Ancher: En strandpromenad, 1896

Resan presenterades närmare i 
Skeppsposten 2019:4.
Platser finns kvar. Kontakta Anette
för programblad eller kontakta
Germund Olinder för anmälan till
resan på Tel 08-667 54 93.

Bröderna Andersson, lanthandlare
sedan tre generationer, har i Södervik
byggt ett nostalgimuseum med interiör
från föräldrarnas lanthandel, en
Esso-mack och en Formel 1-utställning
med föremål som tillhört Ronny
Andersson

Vi börjar här med kaffe och smörgås 
varefter vi får en guidad visning. Efter
en kort busstur kommer vi till Samstorps
Gård med ett 40 hektar stort vilthägn
med kronhjortar, dovhjortar, mufflonfår,
vildsvin och visenter. Här gör vi en
safaritur (en vagn är handikappanpassad)
runt i hägnet och vi kommer därför att
se djuren mycket nära.

Med lite tur kanske vi även får se en
havsörn. Efter safarituren intar vi lunch 
på gården och har sedan möjlighet att
handla i gårdsbutiken och köpa hem
delikatesser i små fryslådor.
Avfärd från Karlaplan kl 08.30
och åter ca kl 16.30.

Pris: 855 kr

Anmälan: Germund Olinder

Tel: 08-667 54 93
Vi reser med SPF Östermalm/Norrmalm
som arrangerar denna utflykt. Anmälan
i god tid rekommenderas!

germund.maudolinder@comhem.se
E-post:



Dag 3:  

Pris: 5.775 kr, tillägg enkelhytt och 
enkelrum från 1.500 kr.

Du hittar programblad för resan på

SPF Österåker, senast den 10 april.

Hemsidan eller kontakta Anette så får du

Vid anmälan anges för- och efternamn,
födelsedata ÅÅMMDD, adress, telefon
och e-post.

programblad via mail.

Anmälan till Leif Engman,

Dag 1:  

Dag 2:  

Dag 4:  
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13 - 16 juli

Hangö - Finlands
sydligaste stad

            Resan sker i samarbete med
SPF Föreningarna Nordost. Buss 
hämtar vid bussterminalen, Danderyds
sjukhus kl 13.55 och tar oss till Viking-
Line-terminalen där fartyget M/S
Mariella väntar för att ta oss med på en
trevlig resa till Helsingfors. Båten avgår
kl 16.00 och ombord intar vi buffé
kl 17.00.

            Efter en natts sömn väntar 
frukostbuffé innan vi anländer till
Stockholm kl 06.30. Där väntar vår buss 
som tar oss tillbaka till Danderyd.

            Dagen börjar med en guidad tur
i Hangö och besök på Frontmuséet bland
annat. Vi får en upplevelse som anknyter
till de historiska händelserna under åren
1939-1941 då området utarrenderades
till Sovjetunionen. Vi åker sedan vidare
till Wiurila gård där vi får en släkt-
presentation och ser deras vagn- och
hemmuseum. Därefter går färden till
Hirvensalo där vi får lyssna till en vacker
pianokonsert. Bussen går sedan vidare
till Åbo och M/S Viking Grace som
avgår mot Stockholm kl 20.55 lokal tid.
Vi äter en tre rätters middag i restaurang
Oscar à la Carte.

            I Helsingfors möter vi vår guide
och gör en rundtur. Vi åker till Fiskars,
som är ett bruk från 1649. Där är idag
en design- och hantverksby. Vi får en
kortare rundtur och intar lunch i
Kopparsmedjan. Vi åker vidare till
Ekenäs där vi möts av en guide som
bjuder på en rolltolkning av konstnären
Helene Schjerfbeck. Hon är bland annat
känd för verk som Konvalescenten,
Balskorna och sina självporträtt.
Efter besöket åker vi till Hotell Regatta
i Hangö där vi övernattar. På kvällen
får vi höra en fantastisk pianokonsert
av vår guide och sedan blir det dags
för middag på hotellet.

Tel: 070 828 53 08
E-post: leifengman42@hotmail.com



Resan sker i samarbete med SPF
föreningarna Nordost.

Dag 1: Avresa från bussterminalen,
Danderyds sjukhus kl 08.00 eller
Larssons resor, Odengatan 96, kl 08.30.

Vi åker längs Mälarens södra sida förbi
Örebro och över Kilsbergen. Lunch på
Ölme Herrgård. Snart är vi i Dalsland
och besöker Gammelgården i 
Bengtsfors. Middag och övernattning på 
First Hotel i Bengtsfors. 

Dag 2: Vi tar en tur på Dalslands kanal. 
Färden startar i Bengtsfors och avslutas 
vid Akvedukten i Håverud. Besök på 
Dalslands Konstmuseum. Middag intas 
på hotellet. 

Dag 3: Resan fortsätter söder om 
Vänern till Läckö Slott. Här får vi en 
visning av slottet. Vi intar lunch på en 
av Sveriges äldsta gästgivargårdar, 
Forshem. Bussen går sedan hem till 
Stockholm. Beräknad hemkomst kl 
19.30. Resan arrangeras av Larssons 
Resor.

Pris: 4.290 kr. Tillägg för enkelrum
250 kr per natt.

Anmälan senast den 24 april till
Gull Axén. Tel 070 472 91 71
E-post:

20 - 22 augusti

Dalslands Kanal
och Läckö Slott

gull.axen@telia.com
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Lidingöskeppets
Månadsmöten
Kontaktperson:Helene Carlsund
Tel: 070 553 21 25
E-post: helene.carlsund@telia.com
Vi träffas i Nya Föreningsgården, 
Larsbergstorget 9. 

Kaffe med kaka med mera serveras 
från kl 13.00. Programmet börjar kl 14.00. 
Pris: Medlemmar 50 kr, övriga 70 kr.

Ingen föranmälan behövs.
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Helene Carlsund

Välkommen att lyssna på Mats Hedén 
när han gör en fantastisk resa genom
Hasse & Tages värld.

Till eget ackompanjemang på
piano och gitarr bjuder Mats Hedén
på en kavalkad av klassiska sång-
nummer från Hasse & Tages många
revyer, filmer och skivor.
Som extra krydda berättar Mats med 
energi och humor bakgrundshistorier
till sångerna samt anekdoter om
Hasse & Tage och deras medarbetare,
såväl självupplevda, som ”stulna”.

Ord Svenska Ord

Baltikums historia

Måndagen den 9 mars

Måndagen den 20 april

Mats Hedén

Anna Korsvik

Anna Korsvik från Tallink Silja ger oss 
en spännande och intressant skildring 
om Baltikums historia och dess nutid. 
Hon ger oss även lite uppfriskande 
reseinspiration.
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Absolut Swing
Måndagen den 11 maj

Nu får vi uppleva en mycket fin och
jazzig tradition när vårt duktiga
femmannaband Absolut Swing
kommer och spelar för oss.

Kafé Källan
Träffpunkt Tor (gamla Mötesplats Centrum), Friggavägen 18 A.
Kaféet har öppet varje onsdag mellan kl 13.00 och 15.00 från den 12 februari. 
Varierande underhållning, t ex musik, sång och föredrag. 
Kaffe serveras till självkostnadspris. Arrangör: SPF och PRO.
Välkommen!
Karin Mårtensson, tel: 070 683 18 09  
Eivor Dahlstedt,  tel: 073 158 82 40
Marta Norsten,  tel: 070 853 74 93

Lunchträffar i vårt nya stadshus
Välkommen till gemensam lunch och trevlig samvaro

i vårt nya, fina stadshus.
Mitt förslag är att vi träffas klockan 13.30 följande dagar:

                          Måndagen den 17 februari
                          Måndagen den 16 mars
                          Tisdagen den 21 april

Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma.

Ann-Mari Hevreng



Tisdagen den 10 mars kl 13.30 - 15.00

Hur vill vi bo när vi blir äldre och varför?
Stämmer ens boende som äldre med hur man skulle vilja bo? Många bor i eget
hus, där det inte är ekonomiskt lönsamt att flytta, även om det skulle vara mer
praktiskt med ett mindre boende. Att underlätta flytt för äldre hjälper även 
barnfamiljer som vill bo större i och med att flyttkedjorna förenklas.
Barnfamiljernas flytt frigör i sin tur bostäder som studenter är intresserade av.
Föreläsningen handlar om hur efterfrågan på olika boendeformer ser ut, om det
skiljer sig mellan olika kategorier och i olika kommuner/delar av landet. 
Kan man underlätta genom att ändra skatter, lagar eller regler på något sätt?

Föreläsare: Maria Kulander, adjunkt i Högskolan i Gävle,
fil lic fastigheter och byggande KTH

11

Föreläsningar i ABF-huset
Stiftelsen Äldrecentrum
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: Medlemmar gratis. Ta med dig ditt medlemskort. För övriga 50 kr.
Ingen föranmälan behövs!

3 mars

Alzheimerforskningen nya läkemedel och diagnosmetoder
Föreläsare Docent Stina Syvänen Uppsala Universitet

Tid: 18.00-20.00 Adress: Lidingö stadshus Mötesplats centrum entréplan. 

Café hjärna är en mötesplats för kunskap och gemenskap som 
genomförs i samverkan med Alzheimerfonden, SPF Seniorerna, 
PRO samt Röda korset. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Ingen 
föranmälan behövs! 

Välkomna! 
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Friskvårds-
aktiviteter    

Kontaktperson: 
Solveig Hållberg, 
Tel: 073 680 10 64
Mail: solveig1@telia.com

Bordtennis 
Tisdagar och torsdagar kl  9.00–11.00.
Plats: Brandmännens motionslokal, 
Vasavägen 62–72.
Kostnad: 500 kr per termin. 
Enstaka gång 30 kr. 
Kontaktperson: Gerda Woxén, 
Tel:070 549 02 77.

Boule
Måndagar och onsdagar kl 13.00
Plats: Boulebanan mellan 
Bodalsskolan och 
Carl Malmstensskolan.
Ingen avgift. 
Vi spelar när vädret tillåter. 
Kontaktperson: Bernt Flodmark, 
Tel: 070 939 18 14.

Solveig Hållberg: Välkommen att
lära känna nya promenadkamrater
och nya områden!  

Linedance
Plats: Ansgarskyrkans multihall
Torsdagar kl 14.30-15.30 Grupp 2 
Fredagar   kl 10.30-11.30 Grupp 3 
Fredagar   kl 11.45-12.45 Grupp 1 
Kostnad 450 kronor för 12 gånger.
Ledare: Ann-Mari Hevreng, 
Tel: 08-765 57 18

Motionsgymnastik  
Torsdagar 10.00 – 11.00
Plats: Stadshusets friskvårdslokal.
Kostnad: 400 kronor. 
Ledare: Margita Norhammar 
Tel: 070 509 28 29, 08-766 42 31

Nytt år och nya planer och kanske
nyårslöften? Redan inne i mitten av
februari och därmed har de flesta frisk-
vårdsaktiviteter redan börjat. Det som
återstår att starta i mars är våra
promenader med duktiga promenad-
ledare. Här har du en möjlighet att se
nya trakter och lära lite om dessa och
dessutom knyta nya kontakter.
Välkommen - ingen anmälan behövs.
Vill du veta lite mera, ring till den
ansvariga för respektive promenad. 



Stavgång  
Tisdagar med samling kl 10.00
Plats: Föreningsgården, 
Larsbergstorget 9.
Alla välkomna. Ingen avgift. 
Ta med egna stavar. 
Information ledaren: 
Gun Wallner, 
Tel: 073 758 94 63,

Vattengymnastik och 
motionssimning
Plats: Gångsätra simhall
Måndagar           kl 11.00 - 11.45 
Måndagar           kl 14.00 - 14.45
Torsdagar           kl 14.45 - 15.30.
Kostnad: 450 kr plus medlemskap i 
Hjärt- och lungföreningen, 200 kr.
Information: 
Anders Gustafson, 
Tel: 08-766 13 08.
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Natur- och
kulturpromenader

Upplysningar: Marie Fernulv
Mobil: 070  844 44 07

Samling i Ropsten kl 10.15
om inget annat anges.

Marie Fernulv är huvudansvarig för 
promenaderna. 

Datum Promenad              Samling          Matsäck/          Promenad-
             Kl 10.15          servering          ledare

                       banan, del 7                                                                 070 844 44 07      

                                                           Lidingö                                    070 579 10 66      

                      namnsgator, del 6                                                        070 573 39 89      

matsäck            076 861 93 24      

                                                                                       070 844 44 07      banan, del 6 

                                                                                       073 758 94 63Avslutning

                                                                                                        076 308 61 94

                    (repris)                                                                         073 680 10 64

                   Magelungen (repris)                                matsäck            073 680 10 64

                    OBS Onsdag!               Lidingö                                    070 844 44 07

                    (heldag)                                              matsäck            076 308 61 94

 5 mars          Konst i tunnel-            Ropsten          Servering          Marie o Mona 

19 mars         Lidingö                       Stadshuset      Servering           Eva och Eivor 

  2 april          Fruängen-kvinno-       Ropsten          Servering         Madeleine o Ingrid 

23 april         Skeppsholmen            Ropsten          Servering/         Astrid och Eva 

14 maj           Djurgården                  Ropsten          Matsäck            Marie o Margareta 

12 mars 

26 mars 

16 april 

 7 maj 

 3 juni

21 maj

Norrmalm, del 3         Ropsten          Servering          Gun och Lena A                        

Snösätra                      Ropsten          Matsäck             Mikael och Gun                        

Vasastan, del 5            Ropsten          Servering        Solveig o Lars-Erik                        

Farsta Strand/              Ropsten          Servering/        Solveig o Mikael                           

Lidingö Avslutning       Stadshuset      Matsäck       Marie, Eivor o Solveig                        

Dalarö                         Ropsten          Servering/         Mikael o Marie                        



Ulf Ulfvarson
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* Hemgång efter utskrivning från

* Lidingöbor står alltid först i tur 
   till korttidsboenden

   omsorgsboende

   till särskild boendeform

   slutenvården blir snabbare

* Staden förenklar hanteringen av larm

* Digitalt utanförskap undersöks

* Regelbundna inspektioner på 

* Diskussion om att göra seniorboendet Tor

Kommunala 
Pensionärsrådet satsar 
på snabbare hemgång

Dessa viktiga ämnen diskuterades vid Kommunala Pensionärsrådets (KPR) senaste 
sammanträde:
Snabbare hemgång
Kommunerna ska erbjuda trygghet och möjlighet för människor att återhämta sig efter vård 
på sjukhus. Ny lagstiftning gäller från 2018. Hemgång får inte fördröjas av platsbrist utan 
ska ske inom två dagar inkl. helgdagar. 
Lidingöbor först i tur
Korttidsboende är ett tillfälligt boende (ofta två veckor) för till exempel äldre eller psykiskt 
funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för 
individen. Lidingö har sålt överskottsplatser till grannkommuner, men Lidingöbor kommer 
alltid i första hand. 
Enklare ansöka om larm
Ett förenklat ansökningsförfarande införs när det gäller s.k. ej biståndsbedömt larm, som 
fungerar i hemmet. Det administreras från Mötesplats Centrum. Staden kommer att lägga ut 
information om hur man kan ansöka om larmet via hemsida eller per telefon. Utanför 
hemmet, vid skogspromenader t.ex. är 112-appen i mobiltelefoner ett utmärkt hjälpmedel 
om något händer. Det finns också appar till smarta mobiltelefoner för GPS-positionering.
Regelbundna inspektioner
Lidingö stads Omsorgs- och socialförvaltning besöker omsorgsboendena varje år för att 
inspektera och följa upp verksamheterna. Uppföljning av privata utförare redovisas i 
kommunstyrelsen. Återkommande problem är dokumentation och kommunikationen mellan 
legitimerad personal och omsorgspersonal.  
Tor blir kanske särskilt boende
Tor är idag ett seniorboende med ett gemensamhetsutrymme om 100 kvadratmeter där det 
finns en anställd värdinna några dagar i veckan. Diskussion har förts om att göra om Tor till 
särskild boendeform med särskilt stöd i form av service och omvårdnad. 
Datorer till seniorer utvecklas
Digitala media tar mer och mer över formerna för samhällsinformation.  Utan dator eller 
smart mobiltelefon uppstår ett digitalt utanförskap. En fråga som behöver lyftas är hur 
många lidingöbor, 65 år och äldre, som detta gäller. 

Ulf Ulfvarson 
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Styrelsen
Jane Hellers, ordförande janehellers@hotmail.com 070 896 01 76

Berit Berggren, sekreterare burit.berggren@gmail.com 076 816 86 57
Ann-Mari Hevreng, kassör a.hevreng@gmail.com 070 876 55 71

Christina Berner, vice ordf christina.berner@comhem.se 070 240 73 70

Ingrid Elowsson elowsson.spf@gmail.com 070 487 42 26
Rolf Englund medborgare.englund@gmail.com 076 632 10 66
Monika Johansson

Helene Carlsund

Lena Malmebrand

Ulf Ulfvarson
Anette Tjörneryd

mobej41@gmail.com

helene.carlsund@telia.com

lena.malmebrand@hotmail.com

u.ulfvarson@telia.com
a.tjorneryd@gmail.com

073 023 83 74

070 553 21 25

070 243 40 66

073 060 71 33
070 765 50 88

.
.

Här finns vår hemsida på nätet
Under ”spfseniorerna.se/lidingöskeppet”

SPF - Mingel
Torsdagen den 7 maj är det dags med ett festligt SPF-mingel i Odd Fellow huset,
Västra Trädgårdsgatan 11A, Kungsträdgården, Stockholm.
Tiden är kl. 14.00 till 16.00.

Mer information kommer senare på
vår hemsida.
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SPF Seniorerna

  

Lidingöskeppet

Adress: Nya Föreningsgården, Larsbergstorget 9, 181 39 Lidingö

E-postadress: info.spf.lidingo@gmail.com
Hemsida: 
Årsavgift: 260 kr (Inbetalningskort kommer direkt från SPF-Förbundet)
Medlem i annan SPF-förening: 50 kr (Betalas till vårt plusgiro 91 54 45-1)

Webbadress SPF-distriktet:  
Webbadress SPF-förbundet:    

Försäkringsregler: SPF Stockholmsdistriktet, 08-720 77 30

Nästa medlemsblad 2020:2 utkommer omkring den 2/6 2020 

www.spf.se

www.spfseniorerna.se/lidingoskeppet

www.spf.se/stockholmsdistriktet

B PP Sverige, Port Payé




