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Vi som bodde i huset 2020, med inflyttningsår
1993 Anita Persson, Bibbis Löthén, Bo Johansson, Eva Brandin, Gun Hedén, Gun
Hemström, Kai Månsson, Kerstin Kärnekull, Lilian Bodin, Maj Wetterstrand, Mona Isaacs,
Monica William-Olsson, Olga Englund, Siegie Strandberg
1994 Mette Kjörstad
1995 Eva Paulsson
1996 Stig Knutsson, Torsten Kindström
1997 Bernt Eriksson
1998 Marianne Carlsson
2001 Gerd Zackrisson
2002 Karin Ståhle
2003 Mariann Ljung
2004 Monica Havbom
2005 Anne Demérus, Per Demérus
2006 Eva Graus, Lena Höög
2007 Kajsa-Lena Svensson
2008 Anders Gustafson, Heike Gustafson
2009 Lotta Bystedt
2010 Lena Brorsson, Lena Hellström, Staffan Arve
2012 Eva Sandstedt, Jan Dämfors, Lena Berg, Torsten Seth
2013 Ann Rahm, Marianne Isaksson, Ted Bjurwill
2014 Gudrun Hubendick, Jan Bjerninger, Karin Flöjte, Margareta Edling, Tomas Backström
2015 Birgitta Blom, Kjell Dike
2016 Anki Hamrin, Gino Folco, Heikki Saarela, Kerstin Folco, Petri Hämäläinen,
2018 Klas Gustafson, Anna William-Olsson
2019 Martin Jonols
2020 Eva Larsson, Sören Edzén
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Verksamhetsberättelse 2020
Kollektivhusföreningen Färdknäppen lämnar följande verksamhetsberättelse
för kalenderåret 2020. Den innehåller styrelsens och gruppernas berättelser.
Året 2020 blev inte likt något annat som vi har upplevt – en pandemi utbröt i
början av året. Vårt samhälle präglades av rekommendationer och restriktioner
om hur vi skulle leva och förhålla oss till Coronaviruset. I vårt hus upphörde vi
redan i mitten av mars med våra gemensamma aktiviteter såsom middagar,
föreläsningar och studiebesök med
externa gäster, vi slutade också att ha
gäster i våra gästrum. Även det här
dokumentet präglas av den minskade
aktiviteten i huset.
Något vi verkligen har kunnat utnyttja och
glädja oss åt under året är vår trädgård.
Där har vi, på behörigt avstånd, fikat, ätit
middagar och tagit emot besök av våra
nära och kära ända in i december.

Årsmötet hölls före restriktionerna. Margareta
Edling var sekreterare och Ulrika Egerö från
Kollektivhus NU ordförande.

Medlemmar
Vid utgången av 2020 hade föreningen 119 (2019 var det 117) medlemmar
varav 55 (57) boende i huset och 64 (60) utomboende. Under året flyttade våra
medlemmar Kjell Dike och Birgitta Blom samt Siegie Strandberg från huset. Vår
medlem Eva Paulsson avled under hösten. Eva Larsson och Sören Edzén
flyttade in i huset.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften var under året 200 kr/person. Inträdesavgift för ny medlem
500 kr.
Under året har 8 (2019 var det 10) medlemmar tillkommit och 1 (9) har lämnat
föreningen.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
• Mette Kjörstad och Ann Rahm i ett delat ordförandeskap
• Maj Wetterstrand som vice ordförande
• Karin Ståhle som kassör
• Lotta Bystedt, Eva Sandstedt och Martin Jonols som övriga ledamöter.
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Styrelsen har under 2020 haft 12 protokollförda styrelsemöten efter årsmötet.
Av dessa var 4 inplanerade och 8 var extra möten för att lösa frågor som
uppkommit, i de flesta fall, på grund av pandemin. Under 2021 har vi haft 2
stycken inplanerade styrelsemöten och ett extra möte före årsmötet.
Frågor som har varit avhandlade och förberedda av och i styrelsen är, förutom
löpande ärenden:
• Användning av 300-kronan
• Förberedelser av soffor som tyvärr inte blivit av
Styrelsen hade inom sig utsett tre representanter till Kontaktgruppen: Mette
Kjörstad, Maj Wetterstrand och Martin Jonols.
Husmöten
Föregående Årsmöte hölls 22 februari
2020.
Färdknäppens inplanerade 4 husmöten
ställdes alla in eftersom vi inte kunde
träffas på ett coronasäkert sätt.
Frågor som vi löste genom ett särskilt
röstningsförfarande med låda och
röstsedlar var, inköp av parasoller med
Anslagstavlan 2020 blev annorlunda. Färre
möjligheter och fler begränsningar annonserades.
hjälp av 300-kronan och tre motioner
angående: Medlemsavgift för nya medlemmar, Stadgeändring och Förtur vi
intern omflyttning.
Det planerade öppna budgetmötet 18 januari 2021 ställdes in och synpunkter
togs in på annat sätt av alla boende i huset.
Soffor
Vi har haft två soffor under 2020 om
• Möblering i våra gemensamma rum den 21 januari
• Matekonomi den 28 januari
Revisorer
Revisorer har varit Heikki Saarela och Anders Gustafson. Revisorssuppleanter
har varit Bernt Ericsson och Marianne Carlsson.
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Valberedning
Valberedningen har bestått av Anna William Olsson (sammankallande) Gudrun
Hubendick, Anita Persson och Gerd Zachrisson.
Grupper verksamma i huset:
Biblioteksgruppen
Bikupan
Bokcirkeln
Dramagruppen
e-gruppen
Färdknäppskören
Fest- och underhållningsgruppen
Hushållarna
Husskötarna
Inredningsgruppen
Julbordsgruppen
Konstgruppen
Kontaktgruppen
Motionsgruppen
Renhållarna
Trädgårdsgruppen
Tillfälliga inredn.gruppen

Biblioteksgruppen har möte (före corona).

Gästrummen
Som tidigare nämnts slutade vi att ha externa gäster i våra tre gästrum i mitten
av mars därför är inte siffrorna för gästrummens utnyttjande helt jämförbara
med tidigare år. Gästrummen har under 2020 haft 89 gästnätter vilket kan
jämföras med 2019 då det var 369 gästnätter. Siffrorna för tidigare år var: 433
nätter för 2018, 427 nätter för 2017, 506 nätter för 2016, 536 nätter för 2015,
460 nätter för 2014, 441 nätter för 2013, 475 nätter för 2012.
Externa kontakter, Samrådsgruppen för Familjebostäder – Färdknäppen samt
med Hyresgästföreningen
Vi brukar ha kvartalsvisa möten med representanter för Familjebostäder men
2020 hann vi bara ha ett möte vilket också var på grund av pandemin och de
restriktioner som rådde i samhället. Förvaltare har Juha Harju varit. Utöver
honom träffade vi Johan Eklöf samt Magnus Nilsson vilka representerade
Familjebostäder vid detta möte. Från Färdknäppen har Ann Rahm varit
kontaktperson, ett stort antal boende i huset var med på mötet, i viss mån
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beroende på uppdrag i husets grupper. Mötet dokumenterades i protokoll som
undertecknats av Familjebostäder och Färdknäppen. Samarbetet har fungerat
bra i detta forum.
Möjligheter att få solceller på taket har varit en fråga ända sedan 2013 och den
14 december 2020 påbörjades
monteringen av solceller på vårt tak.
De största frågorna 2020 har varit
• Golvboning på Torget, hur underhåller
vi det
• Kylrummets temperatur
• Avstämning vad som omfattas av 300kronan
• Solceller på vårt tak
• Hisshaveriet i A-huset i mitten av
december

Montering av ställning för solcellsarbetet. Foto Gun
Hedén.

Hjälpredan
Enstaka uppdateringar av Hjälpredan har gjorts efter beslut på Husmöten, med
Staffan Arve som Hjälpreda-sekreterare.
Öppet Hus
Aktiviteten Öppet hus kunde vi inte heller genomföra år 2020 på grund av den
pågående pandemin.
Stöd från externa medlemmar
Vi har ett stort antal externa medlemmar som ger bidrag i huset genom att
vara med i matlag eller på annat sätt ge stöd och råd i olika frågor men tyvärr
har vi inte kunnat träffa dem i vårt hus under 2020. Vi saknar dem och riktar ett
stort tack till alla dessa medlemmar!
Ann Rahm
Maj Wetterstrand

Mette Kjörstad
Lotta Bystedt

Karin Ståhle
Martin Jonols

Eva Sandstedt
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Biblioteksgruppen 2020
har bestått av Anders Gustafson, Lena Hellström, Lena Höög, Martin Jonols, Kai
Månsson, Anita Persson (sammankallande), Anna William-Olsson, Gerd
Zackrisson och sedan septembermötet Eva Larsson.
Gruppen har haft tre ordinarie utannonserade möten i biblioteket och
matsalen (3 februari, 8 september, 10 november). Förutom dessa möten har
gruppen gjort arbetsinsatser inför och efter utställningar, bokexponeringar och
julbokbordet.
Gruppen beslutade att äska tusen kronor mindre än ”vanligt” (dvs 3000 kronor)
för året 2020, då ekonomins status med oro diskuterats i huset.
Tidningstjänstgöring har under året varit: januari/juli
Gerd, februari/september Kai, mars/augusti Anders,
april/oktober Anna, maj/juni Anita,
november/december Lena He.
I genomsnitt har 25-30 artiklar klippts varje månad
till grannar, som markerat önskemål.
Morgontidningarnas (DN, SvD, Dagens etc.) samtliga
delar har varje morgon markerats och tidningarna
har varit tillgängliga i hyllan ca en vecka.
Tidskriftshyllan, som består av skänkta och
deponerade tidskrifter har kontinuerligt rensats.
Anita P storstädar bibliotekshyllorna i
Bokutlån 249 utlån har registrerats i den orangea
allrummet.
anteckningsboken vid återlämningshyllan. Flera
tidskrifter har lånats hem utan att ha registrerats - tyvärr.
Lena Hö påminner framgångsrikt grannar om återlämning av låneböcker efter
lämplig tid.
I fönstren har exponerats: Carina Rydberg: Den högsta kasten, då den var
”Stockholm läser”-bok 2020, Mumin-böcker med anledning av jubileum, tema:
Blandade lästips, lite hopp, lite tröst, Per Olov Enquist 1934-2020, tema:
Utflykter och vandringar i corona-tider med böcker om aktiviteter i Stockholmstrakten, serietecknaren Claire Bretecher 1940-2020, poeten författaren Ingrid
Sjöstrand 1922-2020, poeten dramatikern Kristina Lugn 1948-2020, Zorn i
feministiskt perspektiv, tema: Södermalm, Nya böcker, författaren Lina Wolff
fick Aniarapriset, Jan Myrdal 1927-2020, författaren Carl-Henning Wijkmark
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1934-2020, författaren journalisten Ingrid Carlberg och författaren Steve SamSandberg nya ledamöter i Svenska Akademien, poeten Louise Glück – årets
nobelpristagare i litteratur, Elin Anna Labba: Herrarna satte oss hit och Lydia
Sandgren: Samlade verk med anledning av August-priset.
Nya böcker och material till arkivet
Inköpta böcker: Jamaica Kincaid: Min mor, Carina Rydberg: Den högsta kasten,
Edward Snowdon: I allmänhetens tjänst, Nina Wähä: Testamente, Kjell Westö:
Tretonus, Ulrika Knutsson: Den besvärliga Elin Wägner, Elin Anna Labba:
Herrarna satte oss hit, Karin Smirnoff: Sen for jag hem, Anna Swärd: Jacki, Klas
Östergren: Renegater, Louise Glück: Vild iris, Agneta Pleijel: Dubbelporträtt,
Lydia Sandgren: Samlade verk, Lena Andersson: Dottern, Zadie Smith: Aningar,
Theodor Kallifatides: Kärlek och främlingskap.
Gåvor: Klas Gustafson: Robert Broberg, Delia Owen: Där kräftorna sjunger,
Patrik Lundberg: Fjärilsvägen, Silvia Avallone: Där livet är fullkomligt, Annika
Luther: De sista entusiasterna, Lina Wolff: Köttets tid, Alex Schulman:
Överlevarna.
Pressklipp mm till arkivet: Senioren 3:2020 (Kerstin Kärnekull), SvD 21 juni (av
Klas G), DN 28 juli (om Anita), Kerstin Ks dokument om bostadspolitiskt
program placerades på kontoret i B-huset, Dokumentet från Eva Paulssons
begravning.
Vid sommarstädningen har gjorts viss utrensning av böcker. Men uppföljning av
placering mm har avstannat p g a coronan. En genomgång av listan över
skönlitteratur bör göras.
Aktiviteter
27 januari Kerstin K föreläste med
illustrationer om ”Kon i konsten – i
myterna, måleriet, marknadsföringen och
miljödiskussionen”, 27 februari Maj
Wetterstrand och Kai berättade med foton
om resor till St. Petersburg och Danmark,
31 maj Vänsterns blåsorkester höll
konsert/repetition i trädgården, 24 juni
Vänsterns blåsorkester musicerar i trädgården .
berättade Kai om att ”smita ut i naturen”
med tema En coronavår full med liv, 11 augusti Dramaten hälsar på i
trädgården med musik och ord, 14 november-13 december utställning med
böcker av nobelpristagare i litteratur 1993-2020 samt affisch med foton av
pristagare från 1901 och fredspristagartapet, 13 december-22 december
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julbokbord med i huset utrensade böcker, 22 december- pågående utställning
av deckare.
Lena He har gjort en förteckning över alla förslag som uppkommit i gruppen
under den senaste tiden.
Biblioteksgruppens verksamhet har av naturliga skäl varit på sparlåga. Dock har
idéer och förslag ständigt cirkulerat och samlats på hög och låneaktiviteten
blomstrat. Om sparlågan fortsätter hoppas gruppen fortsättningsvis kunna bidra till
att livet i huset trots allt kan stimuleras.

Bikupan 2020
I år har vi haft ett samhälle, en bikupa, med Drottningen som föddes sommaren
2019. Det har varit fullt liv i kupan, med många nya arbetsbin som lyckats
producera massor av honung, bästa året hittills.
Vår gamla Drottning dog i vintras, det
föddes en ny Drottning i den kupan
men hon lyckades inte bli befruktad
p.g.a. kallt väder under våren.

Honungsskörd pågår i full mundering.

Honungsskörden blev 72 kg. Vi slungade
vid 3 tillfällen. Vid slungning och
honungsarbetet har vi varit ett begränsat
gäng, Ann Rahm, Gerd Z, Kajsa och Karin,
med avstånd, munskydd och handskar.

I år ympade vi 54 kg vilket innebär en gulvit fast honung (156 burkar) och 18 kg
fyllde vi direkt på burk det innebär att honungen är bärnstensfärgad och flytande
(51 burkar). Burkarna såldes i huset 50:-/burk
Totalt:
133 burkar fast till huset
45 burkar flytande till huset
6 burkar flytande, 1 burk till varje matlag
20 burkar fast har sparats till föreläsare
3 burkar fast till ympning nästa år
Invintringen har gått bra. Vi lämnade ca 6 kg honung i kupan, bina fick även
sockerlösning att göra honung av, för att de skall klara vintern, äta och hålla
drottningen varm. Nu hoppas vi på en gynnsam vinter och en varm och tidig vår.
Stockholm 2020-12-16/Karin Ståhle för Bikupan
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e-gruppen 2020
Medlemmar vad vid början av året Staffan Arve, Tomas Backström, Lena Berg,
Ted Bjurvill, Stig Knutsson, Kerstin Kärnekull, Kai Månsson och Kajsa-Lena
Svensson. Tre möten i gruppen har genomförts under 2020 med hjälp av Zoom
eller Teams.
I samband med julsångskvällen
genomfördes en enkel utbildning i att
delta i ett zoom-möte. Över tio personer
deltog vid två olika tillfällen.
Fortsättningskurs planeras för 2021.
Julsångskvällen följdes av minst tio
personer via zoom. Vi lär oss.
Julsångskvällen kunde följas hemma via zoom eller i
matsalen. Glögg serverades därtill.

I Färdknäppen finns fyra datorstationer,
alla från HP; i biblioteket en bärbar dator
deponerad av Majsan (tyvärr så gammal
att den inte kan uppdateras), i rökrummet
en dator med Windows 8 (2014), och en
med Skype och Windows 10 (2017) samt
svartvit laserskrivare/skanner och på
kontoret en dator med Windows 10 inköpt
2019, en svartvit laserskrivare och
kopiator. Officepaketet 365 fungerar på
alla stationära datorer.

Bosse J försöker förbättra laptoppens prestanda.

Filmen om Färdknäppen kan nås via
följande länk på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=3tlQnNrx_ls&feature=youtu.be
Torsten har ansvarat för och administrerat föreningens hemsida som ligger hos
Loopia. Klas Gustafson kommer preliminärt att ta hand om matsedeln när
matlagningen kommer igång. Alla som vill kan få en e-postadress med adressen
@fardknappen.se.
Staffan Arve
Tomas Backström
Stig Knutsson
Kerstin Kärnekull
Kajsa-Lena Svensson

Lena Berg
Ted Bjurvill
Kai Månsson
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Fest och Underhållningsgruppen 2020
Gruppen består av Gerd Zackrisson, Bernt Eriksson, Lilian Bodin-Eriksson, Heike
Gustafson
På grund av pandemin har vi inte haft fester under året.
Dock har följande filmer visats på Tv:n i biblioteket:
14/5 Mannen på taket – med anledning av författaren Maj Sjöwalls bortgång - i
regi av Bo Widerberg och Carl-Gustaf Lindstedt i huvudrollen.
21/5 20 I väntan på Godot – med anledning
av skådespelaren Jan-Olof Strandbergs
bortgång – i regi av Jackie Söderman med
Jan-Olof Strandberg, Ernst-Hugo Järegård
m.fl.

Ett gäng från Färdknäppen på teaterföreställningen
"Vi som fick leva om våra liv" i februari.

11/6 20 Idlaflickorna – med anledning av
författarens Kristina Lugns bortgång – i regi
av Hans Kling och i rollerna Sif Ruud och
Birgitta Valberg

15/6 Släpp fångarna loss – i regi av Tage Danielsson och i rollerna Gösta Ekman,
Lena Nyman m.fl.
7/7 Robban i Globen – med anledning av Klas Gustafsons bok om Robban
/Gerd Zackrisson för Fest och Underhållningsgruppen

Färdknäppskören 2020 med körledare Heike Gustafson
Kören startade den 8 mars 2009. Alla i huset som hade lust att sjunga inbjöds
att delta på den allra första repetitionen.
Följande har under året varit medlemmar:
Lilian Bodin-Eriksson, Lotta Bystedt, Per och Anne Demérus, Bernt Eriksson, Eva
Graus, Anders Gustafson, Monica Havbom, Bibbis Löthén, Gerd Zackrisson.
Samt utomboende: Annika Ask, Marianne Edenborg, Eva Galan, Inge
Gustafsson, Kurt Hedman, Katti Magndahl, Brita Melén.
Detta år har vi repeterat 5 ggr. Sedan förvärrades Coronapandemin och stränga
restriktioner infördes. Det gjorde att körverksamheten ställdes in med hopp om
att återkomma under hösten. Men det gick inte p g a fortsatt pandemi.
På Färdknäppens hemsida skriver vår körledare:
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”Under rådande pandemiläge är kören pausad och inga repetitioner sker för
närvarande. Vi återkommer när läget ändras och verksamheten återigen kan
starta upp.”
Har du frågor så kontakta Heike Gustafson på email heikegustafson@gmail.com
Heike Gustafson
Lotta Bystedt

Glögg- och allsångskväll med julsånger
En aktivitet i vårt hus är den traditionella
glögg- och allsångskvällen som genomförts
under många år. Det här pandemiåret fick
vi verkligen tänka till. Vi kunde ju inte som
vanligt bjuda in till matsalen med tanke på
Folkhälsomyndigheten restriktioner om att
inte samlas fler än 8 personer.

Takrummet omvandlas till inspelningslokal för
julsånger. Sedan kunde inspelningen starta.

Vi valde att använda ZOOM som är en
digital tjänst där man har videomöten för
att spela in en livekonsert med Husbandet
och som sedan delas och spelas upp
hemma hos var och en. Vi ville också
erbjuda de som saknar egen digital enhet
att titta tillsammans på Tv:n i matsalen.
Glögg och tilltugg serverades då antingen
vid dörren, för de som deltog hemifrån,
och i matsalen, för de som tittade där.

Vi erbjöd också ett par tillfällen då man kunde få en introduktion av ZOOM och
hjälp med att använda verktyget.
Så kom då kvällen. Efter lite teknikstrul så kom vi igång och Kerstin lade också
över konserten på en DVD, som minne. Vi hoppas ju på att 2021 blir ett år då vi
kan ha vår allsångskväll som vanligt. 25 personer deltog.
Husbandet, Anders, Heike och Per, och Kerstin K

HUSHÅLLARNA 2020
Matlagsrepresentation
Matlag 1: Gerd Zackrisson
Matlag 2: Torsten Seth
Matlag 3: Margareta Edling
12

Matlag 4: Anna William-Olsson
Matlag 5: Petri Hämäläinen
Matlag 6: Ted Bjurwill
Dessutom har ingått Eva Brandin (kassör) och Lena Hellström (inköpare och
inventerare).
Som inköpare och inventerare har också Kerstin Folco och Anna William-Olsson
varit verksamma. Per Demérus har skött inköpen av kaffe vilket gjort att vi fått
billigare kaffe.
Året har inte varit likt något annat år.
Särskilt gäller detta den verksamhet som
hushållarna sysslar med. Coronan har satt
sina spår. Styrelsen beslutade vid möte den
17 mars att vår gemensamma matlagning
skulle upphöra fr o m 18 mars. Under
sommaren lagades mat ungefär en gång i
veckan och då kunde de som åt sitta
utomhus med avstånd. Allt skedde på
frivillig grund. När smittspridningen avtog
under sommaren frågade styrelsen
matlagen hur de såg på det fortsatta
Matlag 5 bjuder på dumplings (före corona).
arbetet. Inget matlag ville då återuppta
ordinarie matlagning. Under hösten återupptogs matlagning i begränsad
omfattning alltjämt på frivillig grund. Mat har i huvudsak tillagats och serverats
en gång i veckan. Gästmatlagare och matgäster har inte varit tillåtet. Strikta
regler för tillagning och servering har följts. Alla matlagare har haft munskydd
och man har varit noga med att hålla avstånd i köket. Maten har inte som
tidigare fungerat som gående bord utan har lagts upp på tallrikar av
matlagarna. I matsalen har de ätande suttit med nödvändigt avstånd mellan
sig. Antalet ätande har varierat men varit lägre än under tidigare år.
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Hushållarna har haft två möten. Ett möte
20 januari och ett möte 7 september. Vi
ordnade en välbesökt soffa om
matekonomin den 28 januari.

Bosses och Eva lagar Havets wallenbergare (under
corona).

Maten serveras upplagd på tallrikar (under corona).

Matlagsbemanning: Under året avled Eva
Paulsson som ingick i matlag 4. Birgitta
Blom och Kjell Dike, som ingick i matlag 2,
flyttade och bytte lägenhet med Eva
Larsson. Siegie Strandberg i matlag 2
flyttade till äldreboende. Vår nya
hyresgäst Sören Edzén blev ny medlem i
matlag 2 tillsammans med Martin Jonols,
som lämnade matlag 5. Eva Larsson blev
ny i matlag 5. Stig Knutsson deltar inte
längre i något matlag. Bakgrunden till
detta framgår bl. a av hans särskilda
yttrande till årsmötesprotokollet.
Inköp: Under året har kompletterande
inköp gjorts av dricksglas, tallrikar och
assietter så att det ska räcka till 60 kuvert.
Årsmötet beslutade om inköp av en stor
kastrull för 1500 kr, ett beslut som
verkställts under året. Små vaser har också
köpts.

Gåvor: I samband med sin flytt till
Vi köade till våra mattallrikar med ordentliga avstånd äldreboende har Siegie Strandberg skänkt
(markerade i golvet).
ett antal bestick, vaser, skålar, tårtspade,
osthyvel, elcitruspress, tekanna och manuell skärmaskin. Hushållarna framför
ett stort tack till Siegie för dessa gåvor. Karin Ståhle har förmedlat detta, ett
arbete för vilket vi också är mycket tacksamma.
Budget och ekonomi. Vid Färdknäppens årsmöte den 22 februari 2020
beslutades att höja kupongpriset från 9 kr till 10 kr. En middag kostar härmed
30 kr måndag-torsdag och 50 kr på fredagar. Vid årsmötet beslutades också att
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föra över 15 000 kr från föreningen till matkassan. Hushållarna tilldelades vid
mötet också 4 500 kr för inköp av husgeråd, glas och porslin.
Antalet betalande ätande under året har p g a coronapandemin varit mycket
begränsat i jämförelse med tidigare år. Antalet ätande innan vi stängde
matsalen 17 mars var 1 914. Under sommarmiddagarna, som startade 1 juni,
var antalet ätande 177. Under hösten var det 393.
Kostnaden för matinköpen var 100 746 kr. Kupongförsäljningen har givit
89 100 kr.
Hushållarna genom Torsten Seth

Husskötarna 2020
I vår grupp har deltagit Staffan Arve, Per Demérus, Kajsa-Lena Svensson, Lena
Brorsson, Maj Wetterstrand och Monica Havbom.
• Vi har haft 1 möte i gruppen i februari, sedan satte Covid19 stopp för fler
möten.
• Samråd med vår förvaltare Juha Harju och husvärd Magnus Nilsson har
hållits första kvartalet, sedan har kontakterna med Fambo skett
huvudsakligen genom Ann Rahm under resten av året.
• Fettavskiljaren har luktat mycket, även efter utbyte av anläggningen.
Läckage från ett rör anmäldes av Lena Br till Fambo, sedan har lukten
blivit bättre.
• Lilla torkskåpets bristfälliga funktion har påtalats, driftavdelningen på
Fambo har justerat ventilationen till det bättre.
• Torggolvet har fått en extrafin boning av Fambo. Nu blänker det som
aldrig förr. Hur vi ska underhålla av golvet är dock ännu oklart.
• Lampor och lysrör har bytts,
gångjärn och lås har fått smörjning
vid behov, många smärre åtgärder
på husreparation och
möbelreparationer har gjorts
• Per har gjort renoveringsarbeten
på trädgårdssofforna inför
sommaren, och Marianne C och
Kajsa har i november målat
Marianne och Kajsa målar trädgårdsmöblerna.
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trädgårdsmöbler, 1 runt bord och 4 stolar till terrassen
• Låset till köksdörren vid A-hissen är bytt för att våra lägenhetsnycklar ska
passa
• Dagligen sker koll av ordningen i våra återvinningsrum, sorteringen
behöver följa de anvisningar som är uppsatta.
• Felanmälningar har skickats till Fambo om bland annat tvättmaskiner,
kylrum och Aptussystemet.
Husskötargruppen

Inredningsgruppen 2020
Under året har gruppen inte haft några
protokollförda möten.
Inredningsgruppen har inte gjort några
inköp under året
3/1 2021
Heike

Trekaffe med distans (efter corona).

Kontaktgruppen 2020
Medlemmar i Kontaktgruppen, valda av årsmötet: Karin Flöjte, Tomas
Backström och Torsten Seth. Representanter från styrelsen: Mette Kjörstad,
Martin Jonols och Maj Wetterstrand.
Gruppen hann ha en kontaktmiddag i början av mars innan Corona pandemin,
men ordnat ett trädgårdsfika 6.9 med tre personer samt ett fikamöte 7.12
genom Zoom med sju blivande medlemmar. Totalt har vi fått 8 nya medlemmar
i föreningen.
Under augusti hade gruppen intervjuer med sex personer (varav ett par) inför
en lägenhet i A-huset som blev tillgänglig efter att Stig Knutsson flyttade till
Siegie Strandbergs lägenhet. Siegie hade då flyttat till Katarinagårdens
äldreboende. Ny hyresgäst i Stigs lägenhet blev Sören Edzén, som flyttade in i
oktober.
Eva Paulsson gick bort 28.9 och till hennes lägenhet flyttade Marianne Carlsson.
Samma intressenter hörde av sig för Marianne Carlsson lägenhet, så det
beslutades att de inte behövde intervjuas igen eftersom det var så kort tid
mellan tillfällena. Ny hyresgäst blev Anette Lundborg, som flyttar in i januari
2021.
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I december meddelade Petri Hämäläinen att han flyttar till Gärdet.
Visningar av Petris lägenhet har pågått under december. 6 personer har visat
intresse innan årsskiftet, fler är att vänta då anmälningstiden går ut 7 januari
2021. Visningarna fortsätter under januari 2021. Ny hyresgäst kommer att
väljas efter intervjuerna som kommer att pågå under januari 2021.
Gruppen har haft 5 möten under året, 13 och 25 augusti, 12 oktober, 16
november och 22 december.
Totalt 80 personer, 60 kvinnor och 20 män varav 12 par hörde av sig under året
för att visa intresse för vårt boende. Av dessa har 10 kvinnor och ett par skrivit
brev.
Stockholm 20210103
Maj W för Kontaktgruppen

Konstgruppen 2020
Gruppen har i början av året 2020 bestått av fyra personer, Birgitta Blom, Kjell
Dike, Eva Graus och Eva Paulsson. Men under året förlorade gruppen tre
medlemmar. På våren flyttade Birgitta och Kjell till annan adress på Södermalm
genom lägenhetsbyte. På hösten fick vi besked att Eva Paulsson plötsligt dött
28.9.2020. Henne hade vi saknat hela våren och sommaren då hon bott hos sin
son i Närke. Vi kände en stor sorg.

Studiecirkeln "Konst-prova på" i matrummet.

Under senhösten bildades en ny grupp
runt Eva Graus. Det var Eva, Majsan
Isaksson, Mariann Ljung och Maj
Wetterstrand som under hösten deltagit i
två kurser i PROs regi, Konst-prova på och
Konsthistoria. Nu är vi åter fyra personer.
Dessvärre har gruppen inte haft någon
verksamhet i huset under detta Corona
pandemi år.

Vi hoppas att flera personer vill ansluta sig till gruppen som fortsätter med
roliga och engagerande aktiviteter under 2021.
2021.01.04 Maj Wetterstrand för Konstgruppen
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Pepparkakshusgruppen 2020
Pepparkakshusgruppen ändrade tillfälligt sin inriktning
från pepparkakshus till krokantillverkning. Krokanen
serverades som avslutning på den gemensamma
julmiddagen. Planering pågår redan inför
pepparkakshusnysatsning 2021.
Kerstin Kärnekull

Renhållarna 2020
Städlagen har varit representerade av: nr 1. Anita
Persson/Ted Bjurvill, 2. Lena Hellström, 3. Anna William Olsson, 4. Lena Höög,
5. Karin Ståhle, 6. Lena Brorsson/Monica Havbom, 7. Lilian Bodin
Renhållarna har under året inte haft några fysiska möten pga. pandemin.
Karin Ståhle har uppdaterat arbetslistan vid köksstädning.
Kompletteringar har gjorts till städdokumentet i Hjälpredan.
Veckostädningen liksom sommarstorstädningen med fönsterputsning
fungerade bra även detta år.
Lena Brorsson och Monica Havbom har inför 2021 lagt upp städschema.
2021-01-03
Monica Havbom för Renhållarna

Trädgårdsgruppen 2020

Fredagsmiddag i trädgården (under corona).

Trädgården har betytt extra mycket i år,
för alla och särskilt för dem av oss som
stannat hemma hela sommaren. Vi kunde
leva nästan normalt. Vi sågs ute, på
avstånd förstås, för fika, måltider och
även för privata besök. Middag
serverades så gott som varje vecka och de
flesta åt ute. Vi kunde andas och kände
oss mindre isolerade. Det såg ut som ett
trädgårdskafé med småbord över hela
gräsmattan.
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Vårens trädgårdsdagar var inplanerade 4-5
april, men Coronan och blöt gräsmatta
gjorde att vi istället arbetade när vi ville.
Hönsnätet runt staketet lades färdigt,
ogräs rensades, jord lades ut i rabatterna,
m.m.

Maskinellt och manuellt arbete pågår under höstens
trädgårdsdag.

Under sommaren hjälptes vi åt med
diverse sysslor. Luktärter planterades och
fick klättra på hemmagjorda ställningar.
Nya plantor sattes ned mellan de gamla
och alla växter samsades i rabatterna.
När Körsbärsträdet fick många kart, la vi
över ett nät så att fåglarna inte skulle ta
dem. Vi njöt av massor av söta körsbär.

Luktärtsplantorna blir omplanterade i verkstaden.

Trädgårdsvandringen med samtal om allt som växer i
trädgården.

I augusti bjöd trädgårdsgruppen in till en
trädgårdsvandring. 22 grannar hjälptes åt
att namnge våra växter och vi samlades
sen i en ring på gräset för att diskutera
framtida förbättringar i trädgården och på
terrassen. En ny undergrupp bildades för
att undersöka vilka utemöbler som behövs
uppe och nere.
Underhållning fick vi också, Dramaten,
Vänsterns blåsorkester, Coronakören och
ett par elddansare. - Tack till
biblioteksgruppen som ordnade.

I september skördades äpplen. 1 st. Amorosa och 27 st. James Grieve.
Höstens trädgårdsdagar hade god uppslutning. 19 personer den sjuttonde
oktober och lika många den artonde.
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Olga fyllde 95 år i december. Hennes son
och svärdotter ordnade årets sista
trädgårdsfest.
Vilket fantastiskt trädgårdsår!
Trädgårdsgruppen tackar för stort intresse
och många hjälpande händer.
Majsan Isaksson för trädgårdsgruppen
Olgas trevliga trädgårdsfest i december.

Allehanda aktiviteter i Färdknäppen 2020
(som kanske inte redovisas på annat ställe)
• Karin Flöjte med barnbarnet Elias inbjöd till nattsudd kl. 21 2 jan
• 3 jan tog Karin Ståhle och Lena Hellström m.fl. initiativ till årets lutfiskmiddag
• Gerd Zackrisson och Kerstin Kärnekull m.fl. tog emot 13 politiker och tjänstemän från
Vaxholm 10 jan
• Martin Jonols höll öppet hus för sina grannar med vin och snittar 11 jan
• Julgransgruppen inbjöd till julgransplundring 13 jan
• Tre belgiska studenter från Antwerpen gjorde studiebesök 14 jan. Kerstin K tog emot
• 18 jan HLR-utbildning. Lärare Anders Degerfeldt från Sjukvårdscirkeln
• 30 jan tog Kerstin K med guider emot politiker från Vaxholm
• 7 febr bjöd Anne Demérus på födelsedagsmiddag
• 10 febr besökte Chalmersstudenten Per Karl Fahrman. Kerstin K tog emot
• Kalle-brevbärare begåvades på sin sista dag - 30 mars - i värvet med en dyr flaska
• Trots corona-tider har fikat serverats i trädgård och under rusk-tider i biblioteket så gott
som dagligen

•
•
•
•

24 april den traditionella Magnolia-skålen i trädgården
Kerstin Ks ymniga trädgård har till färdknäppare erbjudit grönkål, brasiliansk bladkål mm
Gun Hedén inbjöd till TVs valborgskonsert 30 april
1 maj initierade Gun Hed lyssnandet av röda sånger i biblioteket
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10 maj genomfördes i regi av Mette Kjörstad ordquiz i matsalen
17 maj – Norges nationaldag – inbjöd Mette till fika och Norgequiz i matsalen
24 maj kallade Mette åter till quiz
Gun Hed kallade till ”tag med din middag” till matsal eller trädgård 29 maj
Bosse, Eva B, Martin och Anita P lagade vårmiddag 1 juni – 31 gäster
Maj Wetterstrand firade sin 80-årsdag med grannarna 6 juni. Matsalen skrudad och Majs
historia presenterades
Midsommarmiddag lagade Eva B, Bosse, Gerd och Anita 16 juni - 26 gäster
Anita uppmanade grannar att smaka av smultronen på terrassen
7 juni åter quiz i matsalen på initiativ av Mette
19 juni – midsommarafton - bjöd Anne på
riktig midsommarmiddag med lax och
jordgubbar. Maj fixade färskpotatis, Gun Hed
sill, Kerstin K sallad – 16 personer Karin S och
Gun Hed m.fl. kreerade en midsommarstång
24 juni dags för bortglömd-tvätt-exponering i
trädgården av Anita och Maj
26 juni lagade Maj och Kai Månsson
sommarmiddag – 27 gäster
2 juli torsdagsmiddag av Eva Graus, KajsaLena Svensson och Kerstin K
8 juli lagade Majsan Isaksson, Karin S och Ann Rahm middag – 21 gäster
15 juli lagade Bosse, Eva B, Anita sommarmiddag – 16 gäster
Fruntimmersfika i riktiga kaffekoppar och 5 tårtor 20 juli, inbjudare: Gerd, Anita, Gun
Hed, Ann, Eva G
Kerstin K och Eva G lagade middag 22 juli – 13
gäster
23 juli välkomnade Gun Hed grannarna till ett
födelsedagsglas
sommarmiddag lagade Anne, Bibbis Löthén,
Gerd, Lotta Bystedt 31 juli – 20 gäster
fredagsmiddag på tisdag lagade Martin,
Bosse, Eva B och Anita 4 aug – 27 gäster
7 aug önskade Eva G middagssällskap i
trädgården
fredagsmiddag 14 aug lagade Lena Höög, Eva
G, Marianne Carlsson, Majsan – 19 gäster
Mette bjöd på födelsedagsmiddag med Anns
bistånd 16 aug med insamling till Beirut – 18
gäster
Anita inbjöd till spännande eldframträdande i trädgården 26 aug
16 Färdknäppare uppvaktade Siegie Strandberg - i hennes nya bostad - på 94-årsfödelsedagen med bubbel och tilltugg 28 aug
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Mette initierade skaldjursmiddag i trädgården 28 aug
2 sept lagade Martin, Bosse, Eva G, Anita till sensommarmiddag – 26 gäster
9 sept lagade Anne, Gerd, Per, Bibbis, Staffan A och Lena He middag – 30 gäster
16 sept lagade Torsten Seth, Eva Sandstedt, Karin S middag – 26 gäster
17 sept besökte forskare från Frankrike vår trädgård. Mette tog emot
Matlag 3 lagade höstmiddag 25 sept – 31 gäster
Mette, Ann och Marianne C lagade middag 1 okt – 22 gäster
Minnesstund för Eva Paulsson i trädgården
3 okt med minnen och bubbel. 35
färdknäppare deltog
6 okt lagade Eva Larsson, Anita och Gerd
middag – 26 gäster
13 okt lagade Mette och Ann middag – 24
gäster
höstmiddag 16 okt Martin, Bosse, Eva B,
Anita lagade – 30 gäster
Eva Ps begravningsakt följdes via TV i
biblioteket
23 okt lagade Anne, Per, Gerd, Eva G, Eva L, Minnesstund för Eva Paulsson med tal och musik.
Lena He och Staffan middag – 26 gäster
matlag 2 lagade middag 28 okt – 32 gäster
matlag 3 lagade middag 5 nov – 30 gäster
Anna William-Olsson, Klas Gustafson, Eva L och Marianne C lagade middag 11 nov – 27
gäster
Kerstin K, Mette, Gerd, Klas och Mariann Ljung lagade middag 18 nov – 23 gäster
Staffan och Lena He fick färdknäppare på fötter och att upptäcka närområdet genom att
kreera en bejublad fotovandring – 36 fotograferade detaljer skulle hittas - 22 svarade
25 nov lagade Bosse, Eva, Martin och Anita middag – 23 gäster
9 dec lagade Gun Hed, Sören E, Martin middag – 26 gäster
10 dec genomförde Kerstin K information om zoom
13 dec vandrade förstärkt ”våning fems lucia” genom huset med ljus och sång
14 dec inbjöd Husbandet och Kerstin K till digitalt julsångssjungande i matsal via TV eller
från privat dator
16 dec bjöd Kajsa-Lena och Eva G på
födelsedagstårta på eftermiddagen
16 dec uppvaktades Olga Englund med
anledning av sina 95 år trots hisstopp i
trädgården. Det bjöds på bubbel, tilltugg och
marschaller i mörkret. Hurrarop, sång och tal
18 dec sjöng dotter Maria Demérus´ vänner –
corona-ensemblen – julsånger i trädgården
Coronakören sjunger julsånger i trädgården.
vecka 51 började installering av solceller på
Förbipasserande stannade och lyssnade.
taket
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20 dec tog Gun Hed, Martin med flera initiativ till julgransskrudning med glögg
24 dec föreslog Eva G med flera att förlägga sin julmiddag till matsal och allrum – 11
personer deltog
31 dec rekommendera Eva G att ta med sin nyårsmiddag med dryck till matsalen för att
tillsammans invänta nya året

Insamlingen till Läkare utan gränser har i år bidragit med 5 170 kronor.
Våra flaskor och burkar har oförtröttligen burits av Anne, Kai, Marianne C med flera. Tack för
det!
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Monica, Johan och Fiona håller kontakt trots covid-19. Omslagsbild från en fredagsmiddag i juni.

Text många i huset. Foto Kerstin Kärnekull
24

