
 

 

 
 

      Kvartalsbrev - september - december 2019 (sid 1 av 5) 

Efter snart ett år som ordförande kan jag se tillbaka på 2019 som ett aktivt och positivt år i 
SPF. Det är alltid trevligt att delta i de aktiviteter som erbjuds och träffa er medlemmar. Vi 
försöker ha ett varierat program, så att alla hittar något som passar. Bra också att ha både 
Vårt Hus och Granberga att variera mellan, när det är program med inbjudna underhållare. 
Vinterns och vårens program är i stort sett ”spikade” och skickas ut per brev i mitten av januari. 
Där kan nämnas en dag att notera, nämligen tisdagen den 24 mars, då det finns möjlighet att 
få svar på frågor som rör Skattkärr och Väse liksom hela Karlstads kommun. Platsen är 
Seniorernas Hus på Sundsta. 
 
Ett stort tack till alla som är med och ordnar vid våra sammankomster.  
Utan er blir programbladet tomt och innehållslöst. 
Jag önskar er alla goda helger och ett Gott Nytt År, 2020./ 
Lennart Wennberg 
 
Hösten 2019 är snart tillända och under våra träffar har vi fått ta del av ett mycket varierat 
program. Här kommer referat från de flesta av dem. Fler bilder än de i kvartalsbrevet hittar du 
på vår hemsida. Gå till https://www.spfseniorerna.se/vasefagelvik 
och klicka på Galler och sedan på Hösten 2019. 
 
NOSTALGITUR MED VETERANBILAR 

Lördagen den 31 augusti samlades ett 
glatt gäng medlemmar utanför Granberga 
och möttes av fyra glänsande 
veteranbilar. Vädrets makter var med oss 
och alla var mycket förväntansfulla. Vi 
delade upp oss i bilarna och färden gick 
mot Kristinehamn.  
 
Första anhalt var Kristinehamns 
Historiska museum, där en mat- och 
hantverksmarknad pågick. Efter en 
rundtur på museet ”shoppades” det på 
marknaden och bilarna lastades med 
diverse konstföremål. Färden gick sedan 
ut till skärgården. Vi landade vid 
Picassostatyn, där det medhavda fikat 
dukades fram. Britts goda smörgåsar och 
Britt-Maries fantastiska hembakta kaka 
smakade utmärkt. 
 
Vi strövade runt omgivningarna en stund 
och sedan bar det av tillbaka till Väse. 
Vid Stolpen i Ölme tog vi av från E18 
och åkte en sväng uppåt Hedetången på 
hemvägen.  
 
Alla var mycket nöjda med dagen, även 
chaufförerna, som på stående fot lovade 
att ställa upp igen om vi vill. /Håkan K. 

https://se.depositphotos.com/87205792/stock-illustration-santa-claus-with-big-sac.html
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BESÖK OCH VISNING AV BISKOPSGÅRDEN I KARLSTAD  

En onsdagsmorgon i början av september var vi ett 15-tal deltagare som samlades till en 
intressant visning av Biskopsgården. Vi 
guidades runt i huset av byggnadsantikvarie 
Maud Forsberg, som på ett mycket kunnigt 
sätt berättade historien om biskopens 
tjänstebostad.  
 
Karlstad blev stiftsäte 1646, och sedan 
1680-talet har den nuvarande platsen be-
botts av stiftets superintendenter, dvs 
biskopar. År 1775 togs ritningarna till 
nuvarande Biskopsgården fram - arkitekt var 
Olof Tempelman. Huset byggdes inte av 
yrkesfolk, vilket väckte mycket kritik och en 
renovering var nödvändig redan 1830. 

Husets tak är skiffertak från början av 1780-talet – bland de äldsta i Sverige - och kommer från 
Glava.  Ytterpanelen är från 1830-talet. Biskopsgården klarade sig från skador vid den stora 
branden 1865, mycket tack vare ett skyfall samt två almar som låg i södra delen av tomten och 
som fortfarande finns kvar. Och kanske tack vare – som historien säger - ”Landshövdingen 
grävde  och bad och Biskopen svor och släckte. Huset byggnadsminnesförklarades 1935. Till 
en början låg Biskopsgården vid Klarälven men pga uppdämningar bildades ny mark, bl a   
Sandgrund och området där patriciervillorna, som uppfördes runt 1920, ligger.  

 
PUBKVÄLL PÅ RÄVEN BISTRO I VÄSE 
När höstmörkret sänkte sig en onsdagskväll i mitten av september var vi ett trettiotal medlem-
mar som bänkade oss i vår nya restaurang och pizzeria i Väse, Räven Bistro. Roney med  

   

Byggnadsantikvarie Maud  
Forsberg framför en kakel-
ugn från 1830-talet  
 

Matsalen, som tillkom vid  

renoveringen 1939. 
En av de två almarna som 
räddade Biskopsgården 
vid branden 1865.   
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personal var på tårna och vi fick snabbt in våra drycker och beställningar. Här åts allt från 
saftiga högrevsburgare till lövtunna pizzor. Aven à la carte beställningarna kom snabbt på 
borden. Vi gläds åt att vi har fått ett sådant bra matställe i bygden och att vi dessutom kunde 

ha ett musikquiz i lokalen tackar vi extra för. Bodil 
Swenson hade tagit fram musik från både anno 
dazumal till nutid och frågorna skiftade från görlätt 
till görsvårt. Precis som det ska vara. För det är ju 
osannolikt att man kan kunna allt från opera till 
Elvis, eller hur? 
  
Poängstriden var knivskarp på slutet med flera lag 
med höga poäng. Pubkvällen gav mersmak och 
aktiviteten var ett klart bevis på 1700-talsfilosofen 
Friedrich Schillers devis att ”människan är som 
mest människa när hon leker”/Bodil Swenson 
 

Ellen Kraft, Lennart Wennberg, Christina  
Wennberg och Sven Arne Kraft gratuleras  
till en bra kamp av musikquiz-ledaren Bodil  
Swenson  
 

STUDIEBESÖK PÅ LÖFBERGS KAFFEROSTERI 
Vår förening har varit på studiebesök på Löfbergs kafferosteri. Vi fick en 
inblick i vad som händer i kaffeskrapan, som började byggas 1959 och 
invigdes 1960. Vi fick åka hissen upp till översta våningen och Lena 
guidade oss neråt i skrapan.  
 
Företaget grundades 1906 av Anders Löfberg och hans bröder. Det är 
än idag ett familjeföretag som till 100%  ägs av 
familjen. Nuvarande VD är Kathrine Löfberg och hon  
är fjärde generationen i ”kaffefamiljen”. Företaget har 
350 anställda i sju länder, de flesta i Karlstad. 
Löfbergs säljer även Kobbs te. Nya lagerlokaler finns 
och byggs ut vid Välsviken, 
 
De flesta kaffebönorna importeras från Sydamerika 
och Afrika och kommer i container med båt, tåg och 
lastbil. Den vanligaste bönan är Arabica. Varje dag 
produceras drygt 10 milj koppar kaffe. /Gunilla Ledin 
 
BOKCAFÉ    
Höstens bokcafé ägde rum i slutet av oktober på Andstigen i Skattkärr under ledning av Inga 
Britta Barse och med 18 deltagare.  

 Lisbeth Frodeson läste ”Mjölkornet” av Rolf Bylund och Hans Axelsson läste två av 
Falstaff Fakirs ”Sedelärande berättelser”.  

 Cecilia af Jochnick berättade dråpligt om sina övningar i att dikta på olika versmått. 

 Kerstin Ekmark berättade om en äventyrlig resa till ett Sri Lanka, drabbat av tsunamin 

 Sven-Åke Lilljebjörn berättade om Såtångs kvarn i Glumserud samt kvarnar och 
malning i allmänhet 

Kaffe- 
planta 

 

Utsikt 
från  
Översta 
våningen 
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Medhavda böcker lottades ut och alla fick nya ägare. Birgitta 
Wihlstrand & Co bjöd på kryddad äppelmust och till kaffet en 
delikat smörgås och liten kaka./Hans Axelsson 
 
 
 
 
BENGT BERG ”VÄRMLAND – VÄRLDEN TUR & RETUR 

Den 6 november gästades Vårt hus av författaren Bengt 
Berg. Han underhöll oss med berättelser ur sitt liv och 
uppläsningar av egna och andras dikter. Vi fick vara med 
om en resa i tid och rum. Det var nedslag i femtiotal och 
framåt. Vi hamnade bl. a i Torsby, Sunne och Flisa. Allt 
var inbäddat i en stor portion humor. Det blev många 
skratt och vi åhörare hade det mycket trevligt. Efter 
framförandet serverades  kaffe med dopp och man hade 
också möjligheter att köpa verk av Bengt Berg. Vi var 45 
deltagare på denna trivsamma eftermiddag./ 
Sven Arne Kraft 
 

 
KONSUMENTFRÅGOR – BLUFFAR OCH BEDRÄGERIER 
Elisabeth Eklo, Väsebo och konsumentrådgivare på Karlstads kommun, informerade 25 
deltagare kring olika fallgropar för oss konsumenter. Vi utsätts ju för diverse erbjudanden både 
i brevlåda och inte minst per telefon. Elisabeth betonade bl.a. att man har 14 dagars ångerrätt 
vid telefonavtal + att ett skriftligt eller digitalt avtal ska upprättas. Tveka aldrig att avsluta ett 
säljsamtal om man är osäker eller känner sig obekväm. Det blev en trivsam stund med bra och 
viktig information. Efteråt bjöds vi på gott bröd till kaffetåren./Lennart Wennberg. 
 
JULGRÖT OCH KÖRSÅNG,  
Även i årets adventstid närmare bestämt den 5 december fick vi njuta av sång och julgröt. 
Precis som förra året kom Karlstads Motettsällskaps Seniorkör till oss och underhöll med ett 
urval av julens sånger + uppläsning av några texter. Mycket stämningsfullt. Därefter var det 
dags att smaka på årets julgröt, som tidigare gjord av Gun Waernhoff. Den fick många 
lovord, inte minst av kören som stannade kvar. Stort tack till nämnda och till Maud och 
Margareta som ordnade i köket och såg till att skinksmörgåsarna fanns i riklig mängd. Ca 35 
medlemmar trivdes denna eftermiddag i Granbergas samlingssal./Lennart Wennberg     

  

Mörkret sänkte 
sig utanför och 
grötfaten och 
skinksmörgå-
sarna hade en 
strykande 
åtgång.  
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ÖVRIGT ATT INFORMERA OM  
Ordföranden har på styrelsens uppdrag skickat skrivelse till Vård- och Omsorgsnämnden i 
Karlstad Kommun betr Granberga och att boendet ev skall övertas av privat aktör. Skrivelsen 
berör våra möjligheter att kunna fortsätta att bedriva verksamhet på Granberga på det sätt vi 
gjort hittills.  
 
SENASTE NYTT FRÅN DISTRIKTET 
Rapport från Värmlandsdistriktets Styrelsekonferens den 7 november 

Styrelsekonferensen ägnades till största delen åt det pågående arbetet med nya stadgar för 
SPF centralt. Vi har haft möjlighet att yttra oss över det förslag som är ute på remiss till 
distriktsförbunden. Värmlandsdistriktets synpunkter kommer att skickas in och även framföras 
vid kongressen i maj. Om någon är intresserad av att veta mer - kontakta ordföranden.  
 
Rapport från RPR (Regionspensionsrådet)  
1177 Vårdguiden startar i ny regi 1/11. 35 sjuksköterskor bemannar telefonen, 31 finns på 
Centralsjukhuset, 2 i Torsby och 2 i Arvika. Ger råd till egenvård, kan boka tider hos 
vårdcentraler, larma ambulans osv.  
 
Från senaste SAK-mötet, (Samarb.kommitté, Karlstad)  
”Vad händer i Karlstad” anordnas den 24/3-20 på Seniorernas Hus, där allmänheten får 
möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän, som rör Skattkärr och Väse liksom hela 
Karlstads kommun.  Vi kan ge förslag på frågor vi vill ha svar på - mejla sådana frågor till vår 
ordförande under adress lennart.wberg@gmail.com  
 
Protokoll från SAK-möten  hittar du här: 
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Radgivande-
organ/Pensionarsradet/   Gå vidare till Protokoll 
 
KOMMANDE PROGRAM 
Vårt intressanta program för våren 2020 skickas ut i mitten av januari månad. Här finns det 
flera trevliga resor, studiebesök och musikunderhållning. Passa på att följa med på vår 
teaterresa till Såsom i himlen, som du redan fått information om.  Om man får tro vad som 
står på nätet är vårens föreställningar de sista av denna uppsättning. Så passa på!  
 
VI BLIR FLER! 
Sedan vi hördes av i början av hösten har vi fått ytterligare 3 medlemmar - Margaretha 
och Bo Blid från Skattkärr samt Marianne Johansson från Väse. Välkomna alla tre! 

 
PRESSTOPP 
Alldeles nu får jag reda på att kommunalrådet Per Samuel Nisser kommer till vårt 
årsmöte den 26 februari och svarar på frågor, som i första hand handlar om 
Skattkärr och Väse. Har du några frågor till honom – hör av dig med ett mail till 
vår ordförande Lennart Wennberg på mailadressen lennart.wberg@gmail.com  
 
 

 

En riktigt God Jul och ett bra 2020 önskar vi alla våra medlemmar 
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