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Till alla medlemmar!  
 

De senaste nio månaderna har inte liknat något vi varit med om tidigare. Pandemin 
som härjat, och härjar, har påverkat alla funktioner i samhället. Vår förening är inget 
undantag, utan verksamheten ligger nu i stort sett nere. Som all 
föreningsverksamhet bygger den på att människor träffas och 
gör saker tillsammans, men med de restriktioner som gäller 
har inte detta varit möjligt. Vi kan ändå vara säkra på att en 
dag kan vi från styrelsen återkomma med programpunkter 
och aktiviteter, som förhoppningsvis känns lockande för Er 
alla.  Från förbundet kommer information om hur årsmöten i 
föreningarna ska genomföras. Som det ser ut nu kan vi inte ha vårt i februari som vi 
brukar. Alternativen är att skjuta upp eller att det hålls digitalt eller via post. I mitten 
av januari kommer ett nytt utskick, där vi bl.a. informerar om detta. Valberedningen 
har tillsammans med styrelsen gjort om valprocedurerna, vilket kommer att förenkla 
mötet. 

 

Jag har tidigare tagit upp frågan om medlemsavgiften, som f n är 270:-. Av detta går 

200:- till distriktet och SPF centralt och 70:- till föreningen. Det blir ingen ändring av 

detta inför 2021, utan vi kommer se till att hålla avgifterna nere vid de aktiviteter som 

kommer framöver. Medlemsavgiften faktureras ju medlemmarna från centralt håll, 

vilket komplicerar eventuell sänkning. Förbundet ser gärna att man ansluter sig till 

bankernas e-fakturatjänst, något som också förenklar för oss själva. Se längre fram i 

kvartalsbrevet.  

Den här informationen och hälsningen får också gälla som en önskan att Ni alla får en 

fin Advent, en behaglig Jul och ett Gott Nytt År. Mycket kommer ändå att vara sig likt 

framöver, även om en mörk skugga ligger över oss.  

         Lennart 
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https://se.depositphotos.com/87205792/stock-illustration-santa-claus-with-big-sac.html
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HÖSTENS FÅ AKTIVITETER – EN HÖST I CORONANS TECKEN 

Visst hade vi planerat några fler aktiviteter under hösten men tyvärr har vi varit tvungna 
att ställa in dessa. I alla fall lyckades vi samla en liten skara på 10 personer till en 
utflykt till Kristinehamn. Om detta berättar Hans Axelsson: 
 
Stadsvandring i kv. Vågen i Kristinehamn den 29 sept 2020 
Med regnet hängande i luften företogs vandringen runt det historiska kvarteret. Vi var 
en liten grupp på 10 personer som också besåg den nya bron över Varnan. Vår 

kunniga och engagerande guide var Christina 
Skan som var klädd i kläder i Regina Nordenfelts 
stil.  
Kristinehamn har sitt ursprung i järnet som 

började brytas runt 1400 och som Gustav Vasa 

ville skeppa ut via Göta älv, inte via Östersjön, för 

där härskade Hansan som i så fall skulle lagt 

beslag på vinsterna. Gustav pekade ut orten Bro 

vid älven Varnans utlopp i Vänern som lämplig 

utskeppningshamn. Karl IX,  som grundlade 

Karlstad 1584, önskade redan 1572 bygga ett 

järnbruk nära hamnen vid sitt ägandes Bro gård 

och det anlades 1575 vid nuvarande Solbacken. Det är förstås borta sedan länge. 

Andra bruk tog över bara efter några år, t.ex. Kroppa. Betydelsen av Bro stad växte 

sedan när Göteborg grundlades av Gustav II Adolf 1621 och 1642 gav Drottning 

Kristina stadsprivilegier till Kristinehamn och såg till att bron i Bro byggdes i sten så 

den inte kunde brinna upp.  

Järnet från bruken i Bergslagen forslades till Kristinehamn och vägdes där före vidare 

skeppning mot Göteborg. Därav namnet på kvarteret. 

Den kända Fastingsmarknaden flyttades av K Maj:t från Karlstad till Kristinehamn år 

1686. Den hölls ursprungligen med början andra söndagen i fastan men flyttades med 

tiden till mars månad. Dagens Fasting äger rum i maj och är nu bara tivoli och tingel-

tangel. Men då var det en stor tilldragelse. Dess storhetstid var 1730–1850. Det var 

sin tids Almedalsvecka. Kristinehamns invånarantal tredubblades under de c:a två 

veckor som marknaden pågick, tusentals människor reste hit. Den ägde rum främst på 

Södra Torget. Till Fastingen sattes betalningsterminen för många affärsuppgörelser. 

Handelsmän från Göteborg kom för att göra affärer i Bergslagens järn, den viktigaste 

handelsvaran. I princip sattes världsmarknadspriset på järn vid Fastingen! För att 

husera de tillresta brukspatronerna och deras kunder byggde patronerna stora hus, 

som ofta stod tomma, eftersom patronerna bodde ute i Bergslagen på sina herrgårdar.  
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På norra sidan av älven, på den gamla Bro gårds plats, ligger det enda hus, Norden-

feltska huset, som tillsammans med kyrkan 

överlevde branden 1777 och är stadens äldsta 

hus. Det byggdes 1771 av änkan till Johan 

Nordenfelt (1715–1765), Regina, f. Gråsten 

(1731–1781). Regina var dotter till en 

kammarjunkare vid Kammarkollegium i 

Stockholm och hans fru, som var kusin till 

Johan. Släkten Nordenfelt ägde Björneborgs 

järnbruk och bodde på herrgården där. En 

yngre släkting, Marie-Charlotte (1800–1889) 

boende i Björneborg, har skrivit dagböcker som livligt skildrar bl.a. livet under 

Fastingen. 

Det enda idag återstående handelshuset i Kristinehamn är Wahlundsgården, byggd 

1806 efter ytterligare en brand 1804 som brände ut bl.a. hela kvarteret Vågen. Gården 

omfattade hela kvarteret och dominerar Södra Torget. Den köptes 1850 av 

brukspatron Gustaf Wahlund (d. 1877) som var en mäktig 

man i staden och som gav den dess nuvarande flotta ut-

seende. Han fyllde hela kvarteret med flera ekonomi-

byggnader och bostäder. Idag används de som 

konstnärsbostäder och /-ateljéer och här finns 

restaurangen Mastmagasinet, där det förr förvarades 

master under vintern. Här finns även Kristinehamns 

Historiska museum. Gustaf Wahlund ärvde bruket 

Vassgårda av sin far som var riksdagsman.

  

 

 

 

På väg mot nya bron 

Mastmagasinet med Nyströms hus till vänster 

 

Utanför Historiska muséet 
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Norr om Mastmagasinet finns också ett hus ägt av familjen Nyström, som var 

trävaruhandlare. Där arbetade i sin ungdom Axel Broström (1838–1905), sedermera 

skeppsredare och grundare av Broströmskoncernen, som i början av 1960-talet var 

Göteborgs största arbetsgivare med 18 000 anställda. 

FRISKVÅRD I CORONA-TIDER 

Maria Ståhl, föreningens friskvårdsansvariga har under delar av året anordnat 
aktiviteter  ute i det fria. Så här berättar hon: 
 
Friskvårdsaktiviteterna inställdes under våren pga Coronan, 

 
 

Tyvärr måste vi nu följa Folkhälsomyndighetens uppmaning och stoppa alla 
gruppaktiviteter. Vi får glädjas åt de 4 träffar, som vi lyckades samlas till under 
hösten.  

Ni inspirerar och motiverar mig till att återkomma så snart pandemin bedarrar 
och samhället öppnar upp igen! Må väl och Lycka till med Egna 
Aktiviteter!/Maria 
 

BOULEVERKSAMHETEN HÖSTEN 2020 
Det har varit 18-20 personer som spelat boule under augusti – september. Vi 
har följt alla restriktioner och försökt hålla avstånd och har suttit utomhus när vi 
fikat. 

2020 har inte varit något vanligt år, så vi har beslutat att hoppa över detta år när 
det gäller prisutdelning. 

Vi vill tacka alla som deltagit under säsongen! / Kjell o Hjördis 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDET 
Nu kan du lägga in SPF medlemsavgift som E-faktura. Anmäl dig till din internetbank, 
dock senast 20201231, för att få nästa års medlemsavgift via e-faktura. Då slipper du 
att hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer 
när du betalar.  

Under hösten har vi haft fyra träffar utomhus, 

växelvis Skattkärr och Väse. Sammanlagt har 

10 personer deltagit, flera av dem vid samtliga 

tillfällen.  

Varje träff inleds med uppmjukande rörelser 

med stavar som stöd. Därefter vandrar vi 2,5 km 

med ett par stopp för varierande övningar – ett 

tillfälle till god gemenskap och sociala samtal. 

Vandringen avslutas med stretchövningar. 
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Dessutom hjälper man till att spara pengar år SPF Seniorerna, samtidigt som miljön 
mår bättre av att vi skickar ut så få pappersfakturor som möjligt. 

Alla banker klarar att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går tillväga 
skiljer sig lite åt beroende på bank. Nedan finns länkar till de större bankerna i Sverige. 
Medlemmarna kan även kontakta sin bank direkt för att få hjälp. 

Med vänliga hälsningar 

Förbundskansliet 

Nordea 

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html 
 

Handelsbanken 

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-

rakningar 

Swedbank 

https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-

faktura/fragor-och-svar-om-e-faktura.html 

SEB 

https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura  

 

VI BLIR FLER! 

Den här gången hälsar vi Erik Eriksson, Väse, välkommen till vår förening.  
 
 
TILL SIST 

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen via mail eller telefon och lämna önskemål 
eller kommentarer till de utskick vi gjort, sedan förhållandena ändrades för 
verksamheten.  
 
I mitten av januari återkommer vi med information till dig. Hoppas då att situationen 
förbättrats, så att vi kan börja planera för vårens aktiviteter. 
 
Och jag instämmer i Lennarts ord om en fin advent, en God Jul och ett Gott Nytt År. 

/Gunilla Gydemo 
 redaktör för Kvartalsbrevet 

http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/60RMMVdCgXl0FBgKrBQzX5_yBNL-H-azExFJEo60xBwsnE_pJxyBpmi33fpSv2d0dq-yO4DN7PwMx0rUHAROKomDDUyX8-0LtoAzBGGmcCdq8y3mDNcrV_jZqAxg6ZN8YAurlWmHS2ajYLxUMZXTs2YnU3UU2S0Me5VtpzTsc55kT3LtZwqqv0KosLYWl2eBFO78hMQ5px_7DUQu1M52_uJKNslZqvna525ky5v9jJxpmI5ShEa2rMuXquIPfpcnHTk36RFXlg
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/wL9adnopop6yFzUTAlx9LF3-ti_e8LOlwu5Vj4L5u4s_lNPEx3ToWgXzTKLNdtQMmzbzqeg84iwI6iPTN9uw2ssUYEtHgm9CEprDaD9wMMEm13LU2Kh2WqhnQfn7iPMG2UtB4eLWwYd2BC26ng0QQMM1CUF949pI7pufB7rIg9Bc3ywM2SWEJj05adsaJy8SVRaakGNvqOAXgapKc9rBUFPZtmgOVMTLH4w3wENGROLLIPKRKqd3dlgGQ4k-x5Az6TDKNXweTUZI0xZf1VDPVtY6OR8F9bz8oJU3t7sdsy4vSDwfJu0QKFdoyaBuwYatZHy5roLgn0q1Vg
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/wL9adnopop6yFzUTAlx9LF3-ti_e8LOlwu5Vj4L5u4s_lNPEx3ToWgXzTKLNdtQMmzbzqeg84iwI6iPTN9uw2ssUYEtHgm9CEprDaD9wMMEm13LU2Kh2WqhnQfn7iPMG2UtB4eLWwYd2BC26ng0QQMM1CUF949pI7pufB7rIg9Bc3ywM2SWEJj05adsaJy8SVRaakGNvqOAXgapKc9rBUFPZtmgOVMTLH4w3wENGROLLIPKRKqd3dlgGQ4k-x5Az6TDKNXweTUZI0xZf1VDPVtY6OR8F9bz8oJU3t7sdsy4vSDwfJu0QKFdoyaBuwYatZHy5roLgn0q1Vg
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/93KAKR96G8fYIjVWTLauldSjRpipJrjso5q0dKehK4Fgb1QI-seXJ5PVTJe3spC35k1C1HVRqB8b3V7Wh10TJpULFDOhtMP1ZqgPjow8IzV2RWCZ2CNAlP0LzUiq8H892fr5zOiWITVT6wW9JK-bPmYU0zmjKMwmYPHW3zaOS_U41RsmjAGSowYRMcNILk6ICUpN5z6_CJrcVk4_AKW1RST4tXr_qqu7WAwMyW7D897N4KMzdsg

