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På bussen
et duggar ute och jag skall aka
hem fran Söder en lördagsef-

termiddag. Jag har varit och hiilsat
på en god vdn, som på iildre dar bor
ensam. Hon får visserligen dagligen
besök från hemtjiinsten, men hon
tycker förstås om, när gamla viinner
kommer på besök.

Jag springer den sista biten till bus-

sen, som redan har flera passagerare.

Med en lång resa framför mig vill
jag kunna titta ut och får plats på ett
av de bakre förhöjda sätena. Redan

efter några hållplatser kommer den
första barnvagnen ombord. Mam-
man kollar suffletten och drar ner
den sista delen med en smiill. Ett litet
rum bildas diirinne. Förvanad ser jag
en liten hand bestiimt lyfta upp den

diir sista delen igen, titta ut och sedan

bestiimt dra ner den igen. Lugn och
ro dåirinne.

En barnvagn till med tillhörande
föriildrar och syskon kommer på.

Familjen sätter sig en bit ifran och
två av barnen i förskoleåldern place-
ras på två säten mittemot varandra.
Bredvid sitter redan två barn i un-
geftir samma ålder. Jag noterar hur
vana och belevade de unga passage-

rarna verkar; det ser ut som om de

var på väg till jobbet. Niir barngråt
hörs från den ena av vagnarna, inte
den med den kavata handen, iir det
ingen som reagerar, och plötsligt iir
det bara tyst igen.

Så - mitt på Slussen kommer ännu

en barnvagn ombord. Till min häp-

nad placeras den mitt i gangen in-
nanför dörren. Ingen reagerar på an-

nat sätt än att man ordnar till det för
sig. Passagerare framifran fullkom-
ligt kliver över vagnen för att ta sig
liingre bak. Ingen iir arg eller irrite-
rad. Alla tar det som den naturligaste
sak i viirlden med triingseln och vag-
nen, som egentligen absolut inte får
stå diir. Det funkar.

Det iir bara jag som undrar hur
jag skall ta mig ut, ndr det blir dags.

Det ordnar sig. En av vagnarna går
av hållplatsen före min. Jag tiinker:
kommerde hiir småbarnen och deras

unga föriildrar att tolerera ensamhet,

som många iildre i dag iir tvungna att

leva med. Det tror inte jag.

Agneta Liljedahl
Redaktör

AKTUELLT
April
2 torsdag 12.45 Studiebesök
8 onsdag 10.30 Vandring

22 onsdag senare Heldagsutflykt
23 torsdag 10.30 Studiebesök
28 tisdag 14.00 Månadsmöte

Maj
5 tisdag 13.45 Studiebesök
6 onsdag 9.50 Vandring
13 onsdag 17.30 Studiebesök
20 onsdag 10.30 Vandring
26 tisdag 14.00 Månadsmöte
Läs mer i Värprogrammet och på
Hemsidan!

DETTA NUMMER
Vi tar upp ett dmne som uppmärksam-
mats på senare tid: den ofrivilliga en-

samheten bland iildre. Vi har forsökt se

det hela med positiva ögon, vad man
kan göra ftir sig sj?ilv och ftir andra.

Vi hoppas att texterna kan inspirera till
mer gemenskap.

SOM VANLIGT
Glöm inte att anmdla dig senast

måndag ftrmiddag fore tisdagarnas

månadsmöten. Ring eller mejla till
Mona Öhnfeldt, tfn 073 092 66 65

eller e-post mona.ohnfeldt@comhem.se

eller Anna-Lena Gilgen,
ttn 073 708 41 53 eller e-post
annalena. gilgen@comhem.se
Betraffande månadsmötena och
studiebesöken: Beuk hebt ifiiruäg
till fi i r mingms b anhgiro 2 68 - 6244.

Ange namn, ahtiuitet och datmr!

SW!SH
Vi tar gärna swisb, men bara på
plats i ställetfiir hontanter,

INNEHALL
Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommitt6:
Agneta Liljedahl, tel.070-797 1234 Kerstin Tideblad Särnei Stlg Carlsson, Birgitta Burman,
a"liljedahl@icloud.com Lill-Jans Plan 3, 11425 Stockholm Vera Sundberg

Engelbrekts hemsida: www.spfseniorerna.se/engelbrektstockholm
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HANDELSHUSET.Se
Öppet Mån-Fre 10-1 9.30

Lör 11-16
Nu Nya trevliga varor i

VALKOMNA!
butik
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På gång i SPF Engelbrekt
Två kvinnor ledde årsmötet, Kerstin Tideblad Särner; som höll iförhandlingarna, och Barbro Wes-
terholm, som rapporterade om sitt riksdagsarbete. Två manliga styrelseledamöter avgick och en
kvinna valdes in. Vårens första studiebesök var på KB och skattkammaren där med Djävulsbibeln.

f, .s*otesforhandlingarna den 18

I \februari leddes i år av Kerstin
Tideblad Särner. Värt att norera
darifrån är att wå ledamöter avgär,

Olof Björlin och Göran Däcker.
Gerthrud Östlinder invaldes och en
plats är vakant tillsvidare. En rekry-
teringsinsats har genomftirts under
året. Utfallet är d.nnu ej klart. Ker-
stin tackade de wå avgående leda-
möterna och särskilt Olof ftir hans

mångåriga, ovärderliga insatser i
styrelsen. Viveka Friberger gjorde
ett vd.rdefullt inlagg efter ftirhand-
Iingarna med att tala om att det nu
är hög tid att finna yngre formågor
till sryrelsearbetet, som hon beskrev

som roligt, engagerande och inte
alls så betungande.

Barbro §flesterholm, som ått för-
hinder att leda sjdlva forhandlingar-
na dOk upp så småningom. IJtan en

enda fusklapp berättade hon om sitt
spännande arbete i riladagen. Hon
driver flera viktiga frågor, som sur-
rogåtmammor (som hon sjä.lv hellre
kallar vdrdmammor), rätten till sin
egen drid och kampen mot droger.
Förutom dessa specialuppdrag del-
tar hon Forstås i det vanliga rilc-
dagsarbetet. Till slut berättade hon
att hon varje fredag samtalar med en
journalist i en timme om sitt minst
sagt långa och innehållsrika liv. Vi
ser fram emot hennes memoarer!

Ny styrelse-
ledamot
På årsmötet valdes Gerthrud Östlin-
der in som nyledamot. Med en sjuk-
sköterskeexamen som grund och ett
antal påbyggnadsutbildningar, som
en fil.kand. i folkhiilsovetenskap,

lärarutbildning på Lärarhögskolan
och Poppius journalistskola for att
nämna några, har hon ett omängs-
rikt forflutet. Hennes yrkeskarriär
har inneburit bl.a. lärare på Röda
Korsets högskola, avdelningsdirek-
tör vid Karolinska Institutets ut-
bildnings- och forskningsavdelning,
studierektor fiir det folkhdlsoveten-
skapliga utbildningsprogrammer
vid samma institution, utredare
på Regionstyrelsen for Stockholms
högskoleregion och sakkunnig i
Svensk sjukskoterskeförening. All-
tid med sjuksköterskornas utökade
möjligheter till forskning och yrkets
uweckling i fokus och för högsta

möjliga kvalitet i hdlso- och sjuk-
vården och omsorgen.

Hennes senaste uppdrag har varit
som chefredaktör ftir tidskriften Ä,
som vänder sig till sjuksköterskor
samt alla andra yrkesgrupper runt
den dldre patienten.

"Men" avslutar Gerthrud "det
viktigaste i mitt liv är att jag * gift,
har wå döttrar och 4 underbara
barnbarn."

KB
Om Kungliga Biblioteket finns
mycket att berätta. Vi som var med
på studiebesöket där i januari fick,
kanske man kan säga, blodad tand.
Vi kom inte längre än att titta in i
den stora läsesalen. Den är reserve-

rad för forskare. Vad vi däremot fick
se närmare var tillbyggnaden från
90-talet, då stora arkiv sprängdes

ut och en glasbyggnad på baksidan
mot Humlegården kom till. Arki-
tektoniskt är den spännande och
vi fick dven se tidningsarkivet, som
är mikrofilmat och som Yem som
helst kan ta del av. Och den stora
begivenheten - bibliotekets skatt-
kammare med Codex Gigas, "Jatte-

boken" också kallad Djävulsbibeln
från 1200-talet, hemförd som krigs-
byte fran Prag vid trettioåriga kriget
1648. Om man går in på §Tikipe-
dia, Kungliga Biblioteket, kan man
skrolla sig ner till boken och se den
sida for sida digitalt.

Några av oss avslutade besöket i
det trevliga nyinredda kafeet.

Agneta Liljedahl

Skattkammaren på Kungliga biblioteket
med Jätteboken Codex Gigas.

Gerthrud Östlinder
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Bo ihop
På Floragatan ligger ett numera vanligt hyreshus, ett f.d, seniorboende med viss service. Kvar är
65-årsgränsen för inflyttning. Här bor Thora Grape, som uppskattar gemenskapen i samlings-
rummet, där man träffas för en kopp kaffe. Men vilka väntetider och vart tog servicen vägen?

f nsamhet sägs vara ett problem
I-li vårt samhdlle, inte minst en-
samhfi bland aldre. En kanske av-

görande åktor är hur man bor. Kan
det ha berydelse? Ja, absolut, det är
min uppfattning.

Sj?ilv bor jag i ett vanligt hyreshus

i Villastaden. Ja, helt vanligt dr det
ju inte, for det finns ett absolut &rav
for att å kontrakt i det har huser,

och det är åldern. Man måste näm-
ligen vara 65 är fyllda. Vår senaste

granne dr just så gammal, och han
fl.ttade hit i somras. Han har nog
ftir övrigt rekord r fräga om kötid:
34 ärt Men även andra har långa
kotider pä ca 25 är. Det är fram-

forhållning som gdller. Men förtur
finns i speciella fall.

Varför vill man då flytta till detta
hus? Det finns flera goda skdl. Ett
skal ar att det är praktiskt. Här finns
inga trappsteg upp till porten. Här
finns också ett rum for cyklar och
rollatorer på bottenvåningen. Strax

bredvid ligger en utmärkt wättstuga
med fonster åt wå håll. Det enda
som saknas är s.;'öutsikt! Huset har
oclså stor hiss och välplanerade lä-
genheter med stora badrum.

Det finns fer rum av intresse. Pre-

cis innanfor porten har vi ett sam-

lingsrum. Där kan man till exempel

slå sig ner och vänta på en taxi eller

bara sitta och prata en stund med
grannar, som råkar gå furbi eller kan-
ske låna en bok från bokhyllorna.

Ungefär en gång i månaden bru-
kar vi dricka kaffe dar. Det går till
så att jag sätter upp en lapp på an-
slagstavlan, och sedan kommer de

som kd,nner for det och har tid just
den dagen med sin egen kaffe- el-
ler tekopp. Ibland har någon bakat
en kaka eller kOpt med sig lite kaf-
febröd att bjuda på. Annars rar man
med sig sin egen bulle... Sommar-
tid sitter vi ute på gården.

Ett sådant här gemensamr rum
bidrar sdkert till att skingra lite av

den ensamhet som många äldre
kanske känner av. Om någon som
brukar komma inte dyker upp, hän-
der det att de andra undrar om nå-

got är fel. I somras gick jag sjdlv ut
for att kopa lite kaffebröd, men det
blev ambulans till sjukhuset i stdl-
let. Jag fick armen ur led och hjarn-
skakning vid övergångsstället intill
matbutiken. Flera grannar försökte
ta reda på varfor jag inte dok upp
till kaffestunden där ute på gården
i det vac[ra vädret. Ja, det finns en

social kontroll på ett positir,.t sätt i
det har huset!

Varftir söker sig pensiondrer hit?
Några svar har jag redan gett. Trygg-
het och gemenskap beryder mycket.

L:lget i stan ska vi inte glömma.
Det var det som avgjorde saken, när
jag sj?ilv flttade hit vid just 65 ärs

ålder. En minut till Humlegården,
fem minuter till KB och sju minuters
promenad till Stureplan. Om man
vill komma ut i skogen är det en kort
promenad åt andra hållet. Kan det
vara bdttre -_ mitt i Stockholm!

Thora läser tidningen i samlingsrummet. Foto Agneta Liljedahl.
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Bo själv
Vad gör man när man plötsligt blir ensam? Två av våra medlemmar har generost delat med sig
av sina erfarenheter Först att komma over chocken är ett arbete som tar tid. Båda beskriver hur
vikigt det är att försöka se nya mojligheter och hitta nya sammanhang, även om det känns motigt.

n ganska ny medlem i SPF
Engelbrekt är Per-Erik Jonas-

son, som råkar bo i samma hus som
jag, varfor jag passade på att inter-
vjua honom om hans syn på en-
samhet. Han berättade att han som
barn många gånger k;nt sig ensam
och saknat kamrater. Hans ft)rdldrar
dog tidigt, och han och hans syskon
togs om hand av wå dldre fasuar,
och i hemmet ånns ingen möjlig-
het att ta hem kamrater.

Han hade emellertid ruren att ha
ftirstående lärare och möjligheter
till stipendier och blev iiksom jag
lärare, och som sådan kdnner man
sig ju sdllan ensam. Så gifte han sig
och fick fera barn. Men så kom det
tragiska året, då han på korr tid ft;r-
lorade både hustrun, en av sönerna
och en av fasrrarna. Det blev omöj-
ligt att behålla villan, och han flp-

tade till en lägenhet i en ftirort men
kande sig både ensarn och isolerad
trots barn och barnbarn.

Hans gamla engagemang som
både medlem och funktionär i
Friskis och Svettis blev hans rädd-
ning, och han fick r.o.m. ftirtroen-
deuppdrag dar. Då han fick chansen
att flytta till Vasastan, där han vuxit
upp och gått i skola, tog han den och
upplever sig nu åter vara hemma. På
Friskis och Svettis träffade han vår
redaktör, som tipsade honom om
vår forening, och nu känner sig Per-
Erik inte längre så ensam.

Men både han och jag kan konsta-
tera at mycket hanger på att man
sjdlv tar initiativ för att hålla kon-
takt med släkt och vdnner, delta i
foreningsliv och odla sina intressen.
I en storstad kan man annars lätt
ftirsvinna. Hur når man dem som
inte sjdlva har ork aft ta initiativ?
Kanske vi som grannar i feråmiljs-
hus skulle engagera oss lite mer?

Vera Sundberg

äd gör man ndr man plotsligt
inte har något sommarhus

längre, ingen bil och inga vd.nner
och definitiw ingen dkra man, som
allt horde ihop med.

Med ett startkapital från sommar-
huset söker man en egen bostad.
Finner lyckligwis ganska omgående
en som passar bra. Får hjdlp av svär-
sonen arr renovera koket ftän 1934
och de andra rummen också. Allt
blir jättebra. Men sen kommer ran-
karna - vad gör jagnu?

Det gdller att tänka till. Det är så

lätt att bara bli sittande.

Vad tycker jag om att göra? Sjunga
i kör har jag alltid velat men aldrig
haft tid med. Snart är jag med i en
kor. Spela bridge - sarnma sak med
det. Livet bcirjar ordna sig igen.

I kören sjunger också vår ordfti-
rande, som lockar med medlemskap
i vår förening. Och så blev det. Och
vad det blev bra: err nym näwerk,
många blev nära vänner, och dess-

utom möjlighet till gemensamma
resor, studiebesök och månadstrdf-
far. Dartill ett eger ansvar och enga-
gemang i verksamheten ftir att inte
tala om jullunchen!

Efter tuffa år ter sig nu livet med
att bo och leva ensam roligare och
friare eller i alla åll lika bra som ti-
digare.

Sammanfattning av ett samtal med
Anna-Lena Gilgen.

Agneta Liljedahl

En plats i vårsolen, Anna-Lena i sitt kök.
Foto Agneta Liljedahl.

Fullfart på Friskis. Foto Agneta Liljedahl.
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Väntjänsten
Vill du hjälpa en medmänniska? Du är mycket efterlängtad. Du har säkert någon gång sett annon-
sen om ledsagning inom Väntjänsten i någon av östermalmstidningarna eller SPF:s tidningan Ann
Mulvenna, Eva Holmström och Pian Sköld som varit ledsagare många år berättar om hur det än

känsla av att vi gör något berydel-
sefullt.

Jag har sjdlv varit ledsagare i knappt
10 år och tycker att det ger mig så

oerhört mycket, och det är mer dn

intressant att å träfå dessa personer.

Så givande som dessa år varit och dr

For mig k n jrg inte nog beskriva. Ar
så glad att jagtill slut tog mig ftir att
ringa det dåir samtalet och få infor-
mation om vad det innebdr.

Hur gör man? Man ringer Kaisa

Nord (08-783 67 65) och stdller
frågor, eller besöker henne på SPF

på Bo Bergmans gata. Kaisa åir den
mycket uppskattade "spindeln i nä-

tet", som ser till att passa ihop dem
som behöver hjzilp med den som
kan ge hj:ilp.

OBS! Det bästa med detta dr att
du gör det helt frivilligt, och du be-

stdmmer sjdlv hur ofta eller hur lite
du vill ställa upp:
- 1 g/vecka eller oftare eller varan-

nan vecka eller 1 g/man. Det dr

helt upp till dig.
- Du v2iljer sjdlv vilken veckodag

(mån-fre) som passar dig b:ist.

- Du kan närsomhelst säga nej till
ett visst uppdrag som Kaisa frågar

dig om.
- Du binder dig inte ft)r nägon viss

tidsperiod.
- Du kan pröva på en gång eller

fera utan wang till fortsättning.
- SPF betalar olycksfallsftirsäkring

fur dig under ditt uppdrag.
Har du tid över? ICänner du att du

skulle vilja göra något men inte rik-
tigt vet vad? Ring då det där samta-

let till Kaisa och hör om detta passar

dig.Jrg lovar, du kommer inte att
ångra dig, wärtom kommer du att
tänka, varfrr har jaginte gjort detta
tidigare?

Om du undrar över något inn-
an du ringer till Kaisa, år du jät-
tegärna höra av dig till mig på

tfn 070-4446741.
Ann Mulvenna

ritta är en fortjusande dam,
101,5 år ung, som är helt blind

sedan 25 Lr. Yi går och läser högt
for henne en gång i veckan var. Eva

sedan 2008.

Det dr verkligen en givande sam-

varo för båda parter. Britta d.r myck-
et litterärt bildad, har koll på bok-
titlar och författare långt tillbaka
i tiden. Hon lyssnar på P1 i radio
hela dagen och år då information
om dagslaget här hemma och ute
i vdrlden. Britta kan bo kvar i sitt
hem tack vare hemtjänsten, som
kommer tre gånger om dagen. Som
regel är hon nöjd dven om hon, som

de festa, tycker att det ibland zir for
många olika hjiilpare som kommer.

Det är dven andra personer som
läser ft r henne, vilket hon uppskat-
tar mycket, och det skänker dagen

litet innehåll. Ur dagstidningen lä-
ser vi artiklar som intresserar henne,
och annars är noveller en god idd.

Då behöver vi inte komma ihåg vad

vi ldste ftirra veckan.

Eva Holmstrom och
Pian Sköld

Vi hjälper varandra.

\ f är f.n. ca 70 ledsagare men

Y behover vara hur många som

helst.

Kanske har du undrat hur det är

attyara ledsagare. Det ska jaggdrna
tala om for dig. Det dr någonting
mycket givande for alla - för den
person som är hjä.lp naturligwis,
men framftir allt for oss ledsagare,

som fär ständiga bevis på tacksam-

het. Hjiilpen vi ger d.r inte enbart
praktisk, dven l«ånslan av trygghet,
som vi skapar bara av att vara närva-

rande, är av stor betydelse.

Som du säkert sett i annonsen kan

vi t.ex. ftilja med på låikar- och sjuk-
husbesök, folja med till frissan, fot-
vård, sjukgymnast m.m. Vi kan gå

med och handla, gå till biblioteket,
ta en liten promenad eller bara nju-
ta på annat sätt av attYata ett stöd
utomhus for den som inte känner
sig tillräckligt säker att gå ut.

Eller också kan vi gå hem till nå-

gon och ldsa tidningen, ldsa ur en

bok eller bara sitta och prata en

stund med någon som kdnner sig

ensam. Vad vi 2in hj:ilper till med ar

vi ett stort stöd.

Känslan aY att kunna hjåilpa en

medmdnniska på ett enkelt sätt är

ovärderlig både for oss och fi;r dem.
De år hjiilp och trygghet, vi ffir lara
l«inna nya personer och är en fin lbland läser vi en bok.
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Konsumentnytt
Vi har en gång tidigare redogjort för vad en framtidsfullmakt innebär: Nu har R & R tagit upp
den frågan och vi tycker den är angelägen för oss äldre, så här en repetition. Att man lurar oss
med mindre och mindre mängd i förpackningar till samma pris som tidigare tycker vi är oskick.

V:iTli.; T#,i': ffi* Återvu n nen
sköta den sjätv? Genom att skriva en pO lyeSte f
framtidsfullmakt vdljer du sjdlv vem t 

-
som ska hjzilpa dig. ivlö.lligh,eren arr Kladforetagen känner sig wungna

skriva en framtidsfullmrki inftirdes att ansluta sig till nya miljökrav och

2017 som alternativ till god man el- framhåIler gdrna att man använder

ler forvaltare. Det a. ,i.d.frrllt ,tt återvunnen polyester' 600/o av alla
r ...r r ..r. modeorodukter innehåller mer el-ou sjarv Kan varra t.ex. en partner, , '

en god van eller ai"" u-i. ur" ler mindre polyester' som är en tex-

kan valja fl.r". Do.k rr., p.^""." tll.tt* har många goda egenskaper

vara över 1g år. Nam;;.f ;r.;;- och blandas med andra material ftir

nummer på både Ciläl';ä 1:, 
tt*' bomull eller vlle' Men då

och fullmakrsragare *;;ää polyester görs avråolja är det en rik-

wå persone, ,k b.,i;;;äil; :*":ll::.":Y':-o:::j f1,:::'
ten. Fullmaktshavaren få.r sköta i T" ".tl'tltt..ocn 

Inte Polyester-

sto* särr allr som rör din ekonomi, 1i111äåä"T:ä,ffi.:: il.ä:Xl
och det är hen som bedömer, när flaskorna har dock inte hämtats i
fullmakten ska träda. i kraft. om haven. Det är miljtivanligare arr
det är flera firllmaktshavare ska de återvinna petfaskor ,ill .ryr fl"rkor,
bedöma tillsammans. Fullmakten fö, 

".rrrrrrlrråste 
nya tillverkas av rå-

ska fiirvaras sdkert, och originalet olja. Det srörsta problemet med till-
ska visas vid t.ex. bankbesök. Det verkning 

"*, 
klaJ.. ar att hela 79o/o

är bra om firllmakten kompletteras av den använda energin går åt under
med en lista med bankkonton, au- produktionen och ffansporren av
togiron, abonnemang mm. För flera kläderna. Det miljOvanligaste d.r att
upplysningar och råd sök på web- använda klader langre och att sedan
ben: Konsumenternas.se/forsäkring överlämna dem till second hand.
eller sök på Begravningar.se, dar det
finns en broschyr att gratis ladda r r

ner. En jurisrkan..*a iry*p'.ri- Hyfklädgf

EIprylar
Se upp med elprodukter från län-
der utanfor EU! Elsäikerhetsverket
varnar ftir att det saljs felaktiga och
farliga produkter, som kan orsaka
brand eller livsårliga stötar. Många
svenska konsumenter har en lättsam
attiryd till elprodukter. När de är
så billiga är det ju ingen katastrof,
om de inte fungerar. Många sådana

produkter kan vara en direktimport
och sakna säkerhetsmiirkning.

Hyrklader är inte något nytt. Hög-
tidsklader har sedan länge gått att
hyra. Nu har flera företag hakat på
trenden att hyra ut kläder t.ex. Fi-
lippa K, Hondini som hyr ut skid-
kläder, HM, Scorett som hyr ut
festskor, Something borrowed som
samarbetar med Åhldns och Gina
Tricot. Där fungerar det så att du
betalar hela priset for plagget, an-
vdnder det och öm du lämnar tillba-
ka det inom en vecka ffir du tillbaka
halva prissumman. Det finns också

en digital plattform, Gemme dar du

sjdlv lägger ut plagget och bestäm-

mer priset.

"Krympflatiol'1"
Det handlar om att producenter
minskar på forpackningen så lite,
att vi inte lagger märke till skillna-
den men ändå betalar samma pris
som ftir den ursprungliga: Det finns
otaliga exempel: slottssenap i plast-
flaskafrån 490 gtill450 g, kaffe fran
500 g t1ll450 g, Zeta rapsolja från
1 I till 0,91, kaffefilter från 200lfor-
packning till 100 i samma forpack-
ning. Skdlet dr sdkert att hoja priset
utan att kunden märker det. Frågar
man tillverkaren är man emellertid
svaret att kunden önskar en mindre
forpackning eller att forpackningen
är mer lätthanterlig.

Honung
All honung dr flytande ndr den dr

nyslungad men Lristalliserar senare.

Den kan komma från en sorts blom-
ma t.ex. Ijunghonung men oftast
fran olika sorter. Smaken påverkas

av blomsorterna. Om en produkt ska

kallas honung ftr den inte innehålla
något annat än det som passerat bi-
kupan. R & R har testat flera sorter
flytande honung. I många ånns pol-
len från em 50-tal olika vdxter, t.o.m.
från andra vdrldsdelar, som visade att
honungen var blandad av olika sorter.

Bast smakade Lidls eget mdrke Bio
Organic Blomsterhonung 120 kr /1.

Den billigaste 65L«flvar Nettos, som
också fick höga podng. De dyraste

var de ekologiska; den dyraste Tör-
sleffs borde inte ff. kallas honung, då

den innehöll tillsatt socker.

Vera Sundberg
Konsumentombud
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Aus:

SPF Seniorerna Engelbrekt Stockholrn

c/o Stig Carbson

Eriksbergsgatan 17

114 .10 Stockholm

Lokala rabatter 2020

ALLA SPF SENIORER PÅ ÖSTERUALM
HAR RABATT HOS DESSA TÖRETNG MOT UPPVISANDE AV

SPF SENIORERNAS MEDLEMSKORT

GYNNA DESSA TöNETAG! DE GYNNAR OSS!

Rabatt 20 oÄ FUIJI FOTOCENTER,Nybrogatan 34. Rabatten

ABC FÅRGEKONOMI, Birger Jarlsgatan 65. gäller allt utom digitalkameror och telefoni.

Rabatten gäller lagerförda varor.
gÅUöVNNSTENS SKO & TWCKELSERVICE,
Stora Gången i Fältöversten. Rabatten gäller

Rabatt 15 o/o lagning.

JAC OB S SKRÄDDE Rf Strindbergsgatan 34B .

Rabatten gäller kemtvätt och skrädäeii. HELTÄCKANDE MATTOR,Birger Jarlsgatan
115. Rabatten gäller ordinarie sortiment.

KARLAVÅGENS KEMTVÅTT, Karlavägen 38.

PRINCE,Nybrogatan 9. Rabatten gäller ordinarie KARLA SKO OCH PRESENTER, Karlavägen 73.

sortiment.
K.G. SVENSSONS KEMTVATT, Sibyllegatan 38.

Y ARDAGS Ra M, Karlavägen I 2 A. Rabatten
gäller ordinarie sortiment utom möbler och KLANG MARKET, restaurang i Fältöversten.

beställningsvaror.
LEKSAKSB O RGEN, Ostermalmstorg 2.

Rabatt 12 o/o AöU B.O,Gäoch Löpkliniken, medicinsk
SIBYLLEGATANS OPTIKER, fotvård, Storgatan 14. Rabatten gäller 1 tim
Sibyllegatan 37. Rabatten gäller kompletta behandling.
glasögon

VILLEROY & BocH,Nybrogatan 24.

Rabatt l0 oh

STHLM MATTOR,Showroom Valhallavägen143. Rabatt 5 7o

Rabatten gäller ej heltäckande manor FLICKORNA HELIN,Sff,'iruSfa GRIIVAN,
Rosendalsvägen 1 1, Djurgården. Rabatten gäller

ELSTORE, Odengatan 23. Rabatten gäller allt utom alkohol.
armaturer.

F O S C H ART I S AN PAT I S S E RI E, Löjtnants gatan

8. Rabatten gäller allt som förtiirs i patisseriet.

Observera att rabatternu är personliga.
De gäller endast den som ör SPF-medlem. Inte familiemedlemmur.
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