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SPF Seniorerna Uppsala Västra-NOVA 

Granitvägen 5, 75243 Uppsala 

 

Vårprogram 2020 
 

 
 

 
 

 

 

 



Månadsmöten 2020 

 

Månadsmöten med program, kaffeservering och lotteri äger rum på 

Träffpunkt Eriksberg, Granitvägen 5 Uppsala den första tisdagen i 

varje månad kl. 13.00 (OBS ändrad tid). Entré 30 kr. 

 

 

 Tisdag den 7 januari kl. 13.00    
 Olle Mattson, professor emeritus i kemi och bl a aktuell i ett rättsfall 

om en ev arsenikförgiftning. Han kommer att berätta om gifter utifrån 

sin nya bok ”Allt är gift”.  

 

 

 Tisdag den 4 februari kl. 13.00 

 Årsmöte. Musik, allsång och frågesport ägnar vi oss åt efter 

årsmötesförhandlingarna.  

 

 

 Tisdag den 3 mars kl. 13.00 

 Lisa Pettersson är samordnare av volontärer vid Uppsala 

Stadsmission. Hon berättar om verksamheten som fått stor 

uppmärksamhet för sitt viktiga arbete med människor i utsatta 

livssituationer. 

 

 

 

 Tisdag den 7 april  

 Ändring av programmet den 7 april. I stället för det planerade 

programmet med resan till Faringe har vi månadsmöte som vanligt i 

lokalen på Orstenen. Då kommer Inger Hallqvist Lindvall, 

styrelsesekreterare i föreningen Rädda Eriksbergs skogar, och berättar 

om arbetet för att värna människors rätt till natur i sitt närområde och 

med utbildning och information om frågor som rör naturskydd, miljö 

och stadsplanering. 

OBS Resan till Faringe med Lennakatten se Onsdag den 27 maj 

 

 



 

 Tisdag den 5 maj kl. 13.00  

 Kjell Söderberg, med 40 års erfarenhet som polis och numera 

pensionär, berättar om bl a stölden av Silverbibeln år 1995. Han var 

spaningsledare i detta uppmärksammade brott.  

 

 

 

 Onsdag den 27 maj  

 Utflykt med Lennakatten till Faringe  Faringe har en 

stationsträdgård där man kan äta sin picknick och för de 

järnvägsintresserade finns lokstall, verkstad och vagnhall att besöka. 

För shoppingsugna finns Thuns varuhus alldeles bredvid stationen 

med café där man kan äta lunch eller fika. Vi reserverar platser.  

Tåget går från Uppsala C kl 9.20 till Faringe.  

Vi är tillbaka i Uppsala kl 14.15. Pris för tågresan är 150 kr ToR.  

Anmälan till Ulla Holm.Tel. 070-6738230 

 

 

 

 Tisdag den 2 juni kl. 13.00  
 Vårfest i Soldattorpet. Vi hoppas på samma fina väder som förra 

året men det finns ju även utrymme för oss inomhus. Staffan 

Klingspor medverkar med musettedragspel och sång i sitt program 

om franska visor. 

 

 

 

Alla program arrangeras i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Studiecirklar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mobilappar till smartphone 

Vill du lära dig hur man hämtar hem olika appar till telefonen eller 

surfplattan? Då är det här en cirkel för dig! Vi visar hur man 

installerar t ex Bankid, swish,  parkeringsappar, UL, SJ mm och sedan 

visar vi hur de fungerar.   

Vi träffas tre gånger och två studietimmar varje gång. 

 

Start: Torsdag den 23 januari kl. 15.30 -17.00 och därefter den 30 

januari och den 13 februari. Lokalen är Träffpunkten, Granitvägen 5-7 

i stora salen. 

 

Anmälan till dubielsonja@gmail.com eller 070-6839108.  

Ange vid anmälan vilken telefon du har. 



 

 

Resor 

 
 

Vårsalongen på Liljevalchs och Valdemarsudde den 4 mars 

Vi åker från Uppsala till Stockholm med Bergsbrunna Buss och 

vackra Djurgården där Liljevalchs ligger. Där varje nytt konstår sedan 

1921 inleds med Vårsalongen, 

En guide kommer att berätta och visa oss runt bland alla fantastiska 

verk som ställs ut där. 

Efter Liljevalchs så kommer en lunch att smaka gott, inom 

promenadavstånd för den som vill, kommer vi att äta lunch på Lilla 

Hasselbacken. 

Mätta i magen åker vi ut till Prins Eugens Valdemars udde, som från 

början var hem åt Prins Eugen.  

Här finns slottsbyggnad med sällskapsvåning som är bevarad sen 

Prins Eugens tid. En guide kommer att berätta och visa oss runt. 

Fulla med nya intryck åker vi tillbaka till Uppsala  

Kl. 08.30 Uppsala Konsert och Kongress 

Kl. 10.15 Guidning på Liljevalchs 

Kl. 12.15 Lunch på Lilla Hasselbacken 

Kl. 14.00 Guidning på Valdemars Udde 

Kl. 15.30 Åker vi hem mot Uppsala 

Kl. 17.00 Åter i Uppsala 

 

Pris 730 kr Inkl. lunch med kaffe, inträde, guidning på Liljevalchs 

samt Valdemars Udde  



Anmälan till dubielsonja@gmail.com eller 070-6839108 senast  

31 januari. 

 

Välkommen till Nordiska Trädgårdar i Älvsjö den 26 mars 

  

Här får du en dag att njuta och inspireras av trädgårdens blommor och 

blad. Till din täppa eller till din balkong eller kanske bara att njuta av 

allt det vackra blommorna har att ge. 

 

Nordiska trädgårdar vid Stockholmsmässan i Älvsjö är den största 

trädgårdsmässan i Norden. Det finns ca 400 utställare på plats och 

besöks av ca 60 000 personer varje år. 

 

Här får du under ditt besök inspiration, idéer och svar på frågor om 

allt som har med trädgård och växtlighet att göra. Allt från fröer, 

plantor, redskap, maskiner, trädgårdsmöbler och mycket mer. 

Som besökare kan du handla allt till din trädgård, balkong eller 

kolonilott och få det med dig hem. 

Yrkesodlare, trädgårdsrådgivare, forskare och författare finns på 

mässan och kan dela med sig av sina tips inom det senaste inom 

trädgård. 

Kl. 09.00 avresa från Uppsala Konsert och Kongress 

Kl. 10.00 Ankomst till mässan 

Kl. 15.00 Avresa 

Kl. 16.00 Hemkomst Uppsala 

 

mailto:dubielsonja@gmail.com


Pris 340 kr inkl. bussresa och entré. 

Anmälan till dubielsonja@gmail.com eller tel. 070-6839108 senast 5 

mars. 

  

 

 
 

Solens mat och vin - härliga mat och vinupplevelser i trakterna av 

Terracina den 23 september 

I samarbete med Reseskaparna planerar vi att resa till Italien den 23 

september 2020. Resan går till den lilla kuststaden Terracina där vi får 

uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storslagen 

natur. Precis som i TV serien Solens mat får vi komma nära inpå och 

till och med in i köken.  

Kocken Nazareno bjuder in oss i sitt kök och visar hur man lagar en 

trerättersmiddag som vi sedan avnjuter med ett gott vin till. Hos 

glassmakaren Ninzio tar vi del av hemligheterna bakom den italienska 

glassen och vi får tillfälle att prova ostron vid havet. 

 

I resan ingår: Reseledare Johan Berg, flyg Arlanda-Rom t/r, del i 

dubbelrum med italiensk frukost, 5 luncher och 5 middagar inkl vin 

och vatten, utfärd Cori med ricotta och skinkprovning, besök på 

olivgård, utfärd till San Felice, besök på Jupitertemplet med aperitif, 

besök i restaurangkök med visning, besök hos en lokal glassmakare, 

ost-ostron och vinprovning, ett lektionstillfälle i italienska.  

 

SPF pris 16 050 kr (ord pris 16 550 kr) Reslängd 8 dagar.  

mailto:dubielsonja@gmail.com


För mer information och anmälan till Sonja Dubiel tel 070-6839108 

eller dubielsonja@gmail.com så tidigt som möjligt då platserna är 

begränsade.  

 

 

 

 

Några adresser:  

 

Följ oss på www.spfseniorerna.se och klicka vidare till SPF Uppsala 

Västra-Nova. Där finns alltid aktuell information om föreningens 

aktiviteter.   

 

 

UPS Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd driver Träffpunkten 

Storgatan11, som är öppen för alla 65+ i kommunen.  

www.storgatan11.se 

 

 

SPF Uppsala läns distrikt, tel. 018-14 83 20  

 

 

Träffpunkt Eriksberg, Granitvägen 5 

På träffpunkten erbjuds många aktiviteter som lättgympa, seniordans, 

kortspel, filmvisning, föredrag mm 

Program presenteras veckovis på deras anslagstavla 
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Styrelse/kontaktpersoner 

        

Ordförande Anna Nyblad  0706-39 42 29 

anna.nyblad@comhem.com 

 

Ordförande Ulla Holm  070-673 82 30 

ullaholm35@gmail.com 

programansvarig 

 

Sekreterare Sonja Dubiel  070-683 91 08 

dubielsonja@gmail.com 

reseansvarig 

 

Kassör Maria Rehnström  018-52 06 22 

maria.rehnstrom2@comhem.se 

 

Sonja Arnesdotter   018-52 64 78 

mötesvärd 

 

Håkan Bondeson,   070-570 90 64 

hakan.bondeson@telia.com 

hemsidesansvarig 

 

Birgitta Bondeson   018-30 05 57 

mötesvärd 

 

Kerstin Gustafsson   073-831 64 33  

kerstingust@telia.com 

ansvarig för medlemsregister 

 

Eric Knutson   076-777 35 55 

018.460392@telia.com 

friskvårdsansvarig 



 

 

 

 
SPF Seniorerna Uppsala Västra-NOVA i samverkan med 


