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Nu går sista visan! Inga, 100 år i höst, drar iväg på nya äventyr efter 25 år på Rosengården. 
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Redaktörens rader 
När jag i höstas 
tog på mig att 
göra Rosenbladet 
2.0 hade jag fun-
derat i ett halvår. 
Och nu, på gång 
med det femte 

numret, så kan jag säga att det här är nå-
got av det roligaste jag har gjort. Det 
har gett så mycket glädje.  Det är så kul 
med alla möten och samtal, att besöka 
grupper, ta bilder, intervjua er och mö-
tas av så mycket positiv respons!  

Utan era glada tillrop och full support 
från vovve Agnes och make Leif som 
delar ut, skulle det inte bli något Rosen-
bladet 2.0!   

Det nya namnet anger något nytt. Am-
bitionen är att Rosenbladet 2.0 ska inne-
hålla sådant som vi boende gärna vill 
veta om varandra och huset vi bor i.  

Ungefär som en liten lokaltidning. 
Medlemmarnas blad 
Det har varit en och annan diskussion 
om Rosenbladet 2.0 är styrelsens in-
formationsblad eller inte. Så har det ju 
alltid varit förut. Men det som hände år 
2020 är att redaktören - kanske för första 
gången - inte är med i styrelsen. I och 
med det så blev förutsättningarna an-
norlunda mot tidigare.  

Så till största delen består Rosenbladet 
2.0 av artiklar om oss medlemmar, och 
vad som händer runtomkring oss.  

Styrelsens information om fastig-
heten och vissa andra beslut finns med. 

Många önskar att styrelsen ska vara 
mer öppen med vad man diskuterar och 
beslutar om. Några vill att styrelsepro-
tokollen ska vara tillgängliga för med-
lemmarna. Om det är bra eller inte tvis-
tar de lärde, eftersom det ju finns ären-
den, t ex om oss medlemmar, som vi inte 
vill att alla ska se.  

I vilket fall bör styrelsen ha för ögo-
nen att alla andra frågor har en informa-
tionsaspekt, och ska kommuniceras på 
lämpligt sätt. Allt i enlighet med den in-
formationspolicy som styrelsen antog i 
december 2020.   

I Rosenbladet 2.0 skulle styrelsen t ex 
kunna ha en egen spalt, liknande denna, 
där ordförande eller ledamöter ger ut-
tryck för sina idéer och vad man vill 
åstadkomma.  
Ny layout  
Rosenbladet 2.0 ser denna gång lite an-
norlunda ut. Hoppas ni gillar den nya 
layouten med två spalter. Tycker själv 
det blir lite mer lättläst. Men lite pilligt 
än så länge att lägga in bilder över båda 
spalterna, och få avsnitten på rätt plats, 
men jag lär mig hela tiden.  
Hemsidan dröjer 
Vi är några som kämpar på med att för-
söka hitta rätt i formlerna för förening-
ens nya hemsida. Den är inte lätt att 
bygga och administrera, och dessutom 
är det som ska finnas där inte klart eller 
uppdaterat på länge, t ex stadgar och 
trivselregler.  

 
Men håll ut, plötsligt så händer det.
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Utställning i huvudentrén 

 

Fotografering av boende 

Nu äntligen finns det en plan för hur vi 
ska fylla pärmen i biblioteket med nya 
fräscha bilder.  
 

 
 
I samband med föreningsstämman 
den 26 maj erbjuder sig Anders 
Wahlgren från styrelsen att ta bilder. Ni 
som inte finns på bild i albumet kommer 
att få ett meddelande om detta. Det är 
förstås frivilligt att ha sin bild i pärmen, 
poängterar Anders. Å andra sidan finns 
det starka önskemål från olika håll att 
pärmen ska hållas levande och inte som 
nu långsamt tömmas på foton. 
Och om någon vill få en ny bild på sig 
själv – nu har ni chansen!  
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Björkarna blir ved  
När Klätteraporna (ja, firman heter så) 
kom och fällde björkarna vid Annexet, 
enligt tidigare beslut, så kom det ändå 
som en chock för några boende i 
Annexet. –Jag bara gråter, säger en, det 
är en sorgens dag. Nu får jag aldrig mer 
se björkens små musöron på våren.  

Men några björkar står i alla fall kvar, 
och de som fälldes är kapade och klyvna 
till ved. Det ligger staplat bakom cykel-
förrådet och kommer att värma gott i 
brasrummet kommande vintrar.  

Där finns också en trälår där vi kan 
slänga blomkrukor av plast och keramik. 

Idén att ta vara på björkarna kom från 
Stina Behm, som också har staplat.  

 

 
Jobbat med klyven har Leif Andersson 
gjort, med bistånd av Anders Wahlgren 
och Christer Bäckgren. 
Containern  
Britt Birgersson bad om en ramp upp i 
containern, och det har Leif och Christer 
fixat med överblivet altanvirke.   

Den första som premiärgick rampen 
blev Anja-Rita Ersson. Hon var nöjd!  

Det sitter halkskydd på rampen som 
egentligen är avsett för inomhusbruk. 
Om det lossnar får grabbarna hitta nya 
lösningar.  

De tre kubbarna (bild nere till höger) 
är det fritt fram att ta. Annars åker de i 
containern.  
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Vem är du?  
Redaktören med make Leif stämde möte 
med Stellan Måwe i matsalen en tors-
dag i mars. Vi åt något för oss alla tre 
helt nytt, nämligen fisktacos. Mycket 
gott. Kakan till kaffet var himmelsk.  

Stellan flyttade in i november 2019. 
Flyttlasset gick från Gryts skärgård, en 
plats som heter Fyrudden.  

Stellan är uppvuxen i Västerås och 
gick i Rudbeckianska skolan. Han är 
med i skolföreningen Arosbröderna för 
elever som gått på skolan och bosatt sig 
i Stockholm. Man träffas två gånger per 
år under gemytliga former för att åter-
knyta minnen från skolan och Västerås.  
Stellan är också aktiv i Rotary och 
Frimurarorden.  

Därutöver har han flyttat runt en del, 
har bland annat bott både i Bromma, på 
Ekerö och i Düsseldorf.  
Därför Rosengården 
Stellan landade i Rosengården eftersom 
sonen med familj bor i Vallentuna.  

 

 
Lägenheten var i stort behov av renove-
ring, så Stellan hyrde gästlägenheten 
några veckor.  
Yrkeslivet  
Stellan har en fil kand i botten. Han har 
jobbat ”med data” (red´s anmärkning;-) 
som systemman och senare konsult 
inom spedition, och då särskilt med 
flygfrakt.  

Därefter beskriver han entusiastiskt 
hur man kan programmera en dator till 
att styra gamla hederliga skrivmaskiner 
som Facit till att – likt självspelande pi-
anon – skriva ut flygfraktsedlar i 14 ko-
pior med karbonpapper mellan, som 
IBM-maskinerna med kula inte lycka-
des tränga igenom. (Eller nåt sånt. Re-
daktören hängde inte riktigt med i 
svängarna men det lät fascinerande.)  
Motion och musik 
Stellan har sprungit maraton, åkt Vasa-
loppet och cyklat Vättern runt, men är 
numera mest en aktiv motionär. Det är 
tennis, gympa och promenad med gamla 
kompisarna i Bromma en gång i veckan, 
varvat med Hemmagympa med Sofia på 
SVT.  

Vi pratar om vår gemensamma lust 
att dra igång något i gympasalen.  

Därutöver är Stellan musikalisk. Han 
spelar trumpet, och utlovar möjligen en 
liten truddelutt när Rosengårdens flagga 
ska hissas på Nationaldagen den 6 juni. 
Aha, Flaggeneral,  säger redaktören 
Stellan har också åtagit sig det heder-
värda uppdraget att vara sammankal-
lande i flaggruppen.  
 
–Det heter inte flaggeneral, säger han.  
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Flaggruppen 

I flaggruppen ingår dessa herrar, från vänster sammankallande Stellan Måwe, Sivert 
Forsell (ersättare) och Bo Wettergård. Övriga ledamöter är Lars-Göran Johansson, 
Douglas Mansén, Sören Dennerstedt och ersättare Ola Glav.  
 

Flaggning 2021  

   Allmänna flaggdagar (17, valår 18) Hissa Solens nedgång* 
Jan   1 Fre Nyårsdagen 9.00 14.56 
Jan 28 Tor H M Konungens namnsdag 9.00 15.53 
Mars 12 Fre H K H Kronprinsessans namnsdag 8.00 17.42Vimpel upp 
Apr   4 Sön Påskdagen 8.00 19.36 
April 30 Fre H M Konungens födelsedag (f.-46) 8.00 20.39 
Maj   1 Lör Första Maj 8.00 20.43 
Maj 23 Sön Pingstdagen 8.00 (21.00) 
Maj 29 Lör Veterandagen 8.00 (21.00) 
Juni   6 Sön Sveriges nationaldag och Sv flaggans dag 8.00 (21.00) 
Juni 26 Lör Midsommardagen 8.00 (21.00) 
Juli 14 Ons H K H Kronprinsessans födelsedag (f.-77) 8.00 (21.00) 
Aug   8 Sön H M Drottningens namnsdag 8.00 20.55 
Okt 24 Sön FN-dagen 8.00Vimpel ner 17.12 
Nov   6 Lö Gustav Adolfs dagen 9.00 15.39 
Dec 10 Fre Nobeldagen 9.00 14.44 
Dec 23 Tor H M Drottningens födelsedag (f.-43) 9.00 14.46 
Dec 25 Lör Juldagen 9.00 14.48 
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SMS-gruppen Boende på Rosengården - ingen chatgrupp

Internet har slutat fungera i huset ett par 
gånger den senaste månaden. Då fick vi 
en bra anledning att prova den nya sms-
gruppen.  

När det första meddelandet gick ut, så 
visste jag inte hur det skulle se ut i era 
mobiler. Som på bilden här såg det ut  

hos en mottagare. Jag fick några svar 
där man tackade nej till att ingå i 
chatgruppen. 

Jag vill förtydliga att Rosengårdens 
sms-grupp inte är en chattgrupp.  

Vi ska inte ”chatta” (prata) med 
varandra. Om ni svarar så ska svaret 
komma bara till mig, avsändaren.  
Fler än 50 anslutna 
Vi har passerat 50 anslutna personer, 
och påbörjat grupp nummer 2. En grupp 
kan endast innehålla 50 namn.  

Dock har det uppstått ett förargligt 
problem med grupp 2.  Om någon av er 
skriver ett svar så  kommer det till alla, 
vilket inte är meningen. Jag försöker 
reda ut felet med supporten.  

Den som vill hämtar appen Supertext. 
Det är inte alls nödvändigt, utan det 
räcker att jag som administratör har den. 
Ni får meddelandet som sms, dock syns 
ett avsändarnummer som är ett annat än 
mitt. 

Vill någon ha hjälp att hämta appen 
Supertext, eller kanske skapa en 
egen ”chatgrupp” så hjälper jag gärna 
till att ordna det.           Helena Fremnell 

 

Glad Påsk önskas alla!   
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Det ska vara lätt att göra rätt 
Det är olika bud om var vi ska slänga 
mjölkförpackningar. På återvinnings-
stationen utanför köket finns två olika 
anslag om vad som ska slängas här. På 
det ena står det KARTONG och på den 
andra står det ENDAST HOPVIKTA 
WELLPAPP-KARTONGER, inte 
frigolit, plast, hushållssopor eller 
mjölkkartonger. Lyfter man på locket 
så ser man vinboxar, äggkartonger och 
pappersförpackningar till färdigmat.  

Det är svårt att se logiken i att just 
mjölkkartonger inte får slängas här. 
Tanken är kanske att man får starka ben 
av mjölk och då orkar gå till Sörgården 
och slänga;-) 

Pappersförpackningar är kartong 
På Sörgårdens återvinningsstation, där 
bilden nedan är tagen, är det klart och 

tydligt. Här är det lätt att göra rätt!  Det 
står PAPPERSFÖRPACKNINGAR, 
dit all kartong och wellpapp räknas, lik-
som papperskassar och påsar.  

Ett förslag kommer att lämnas till 
styrelsen att sätta upp en likadan skylt 
på Rosengården. 

 Det ska vara lätt att göra rätt. 
 

 

 
 
Tidningar och vanligt papper 
På tidningscontainern på Rosengårdens 
gästparkering, står det klart och tydligt 
skyltat vad man får slänga i, nämligen 
tidningar, kataloger, pocketböcker och 
trycksaker. 

Vanliga A4-papper går bra också, så 
Rosenbladet 2.0 går att kasta här, och 
återvinns på så sätt.  
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Märk din cykel före 1 maj  
Det är trångt i cykelförrådet. Senast den 
1 maj måste vi ha märkt våra cyklar i 
cykelförrådet med namn, meddelar 
styrelsen.  

Efter detta datum kommer omärkta 
cyklar att tas därifrån. De kommer att 
förvaras i panncentralen ett halvår, för 
att sen ”avyttras”. 

 
Dra ner solgardinerna  

Städdag utomhus 
Vårens städdag är bestämd till den 28 
april kl 10-12. 
 
 
 
 
De stora fönstren i korridoren vid atriet 
är nu försedda med gardiner. De ska 
skydda mot sol och värme, och sköts 
manuellt.  

Det betyder att det är fritt fram att dra 
ner när man går förbi, om det är varmt 
och soligt. 
 

 

  

Till Mats och Tommy! 

Ett stort och varmt tack till er bägge för att ni sköter vår ”Antikrunda” så 
bra. Ni sopar, blåser löv, plogar, sandar och skrapar, allt för att underlätta för 
oss som använder rollatorer.  

I ur och skur under årstidens växlingar finns ni där. 

GLAD PÅSK önskar Eleanor Rydén 
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Novellgruppen  
Novellgruppen bildades 2017. Man träf-
fas varannan onsdag kl 15 i brasrummet 
för att diskutera den novell som alla har 
läst före träffen. Sex personer ingår i 
dagsläget, och det är lagom många en-
ligt kontaktpersonen Anna-Greta 
Rehnman. Skulle fler vara intresserade 
så finns alltid möjligheten att bilda flera 
grupper.  
 

Beställ på nätet med Ola 
Ola Glav erbjuder sig att hjälpa till att 
beställa mat eller annat på nätet eller be-
svara frågor om datorn.  När pandemin 
är över så finns Ola i datarummet varje 
tisdag kl 14.30.  

Före dess går det bra att kontakta Ola på 
076 876 85 48. 
 
 
 

 

Cirkelträning i motionshallen 
Några aktiva i vävstugan ville träna med 
och utan redskap och bildade en grupp 
för cirkelträning. De ses på onsdagar kl 
10-12 i motionshallen. 

 I dagsläget är de fem, men kontakt-
personen Barbro Sannicolo säger att när 
pandemin är över kan det finnas plats 
för några till.  

Skulle många vara intresserade så går 
det ju bra att bilda fler grupper. 

 
Äntligen boule den 7 april 

 
Alla som vill spela boule är välkomna. 
Boulebanan ligger längs Antikrundan, 
vid sidan av cykelförrådet. Kontaktper-
son är Berit Jacobsson 070 350 02 91. 
Start 7 april kl 17.00. 
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Hej alla musikintresserade 
Det kommer en höst då vi alla kan gå tillbaks till det normala, vilket betyder att våra 
musikkvällar på torsdagar sätter igång på nytt. Vi i musikgruppen ser fram emot detta. 

Tack vare generösa bidrag från Ro-
sengårdare har vi pengar i kassan. Det 
betyder att vi kan bjuda in artister utifrån. Har 
ni idéer och kontakter gällande artister vi kan 
bjuda in, vill vi att ni hör av er till mig. Det 
gäller all form av musik.  

Hälsar Musikgruppen genom Inez Ström 
inez.strom@hotmail.com 
 
 

Får vi ringa på dörren? Vad tycker ni, ja eller nej? 
Då och då får man på Rosengården höra 
att vi inte ringer på dörren hos 
varandra. ”Så gör vi här.” Men regeln 
verkar inte finns i trivselreglerna från 
2014 eller 2018. Inte heller i ordnings-
föreskrifter från 1998 som jag har fått i 
en pärm från Maud Törnqvist. 

Så hur är det? Finns denna regel i 
skrift någonstans, eller är det en oskri-
ven regel från förr som lever kvar? En 
uppförandekod?  

Hos oss ringer det då och då på dörren, 
och det är helt OK för oss. Flera andra, 
både nya och ”gamla” Rosengårdare sä-
ger samma sak, medan andra tydligen 
vill att man ringer före.  

Men idag är det ju vanligt att vi inte sva-
rar på okända nummer. Så hur ska vi 
komma i kontakt med varandra? Först 
sms:a för att förvarna om att man vill 
ringa, sen ringa, sen ringa på? 

Såklart ska vi vara försiktiga med att 
öppna dörren för vemsomhelst. Det fö-
rekommer bedrägeriförsök, t ex perso-
ner som ringer på hos äldre och försöker 
lura till sig bankkort eller koder eller 
som nu i coronatider erbjuder sig att 
hämta ut medicin. Men man kan ju alltid 
låta bli att öppna.  

Skriv gärna till Rosenbladet 2.0 och 
säg din åsikt eller haffa redaktören när 
vi ses.   
 

 
Bild från styrelsens anslagstavla.
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Varför firar vi påsk?  
Judendomens stora påskfirande, pesach, 
firas vid tiden för den fullmåne som fö-
regår vårt kristna påskfirande, såsom en 
kultisk förnyelse av judarnas uttåg ur det 
egyptiska slaveriet. 

Jesus, som varande jude, firade 
påsk/pesach som alla andra judar vid 
den tiden. Man slaktade påskalammet 
och åt det osyrade brödet. 

Den kristna påsken firas till minnet av 
Jesu Kristi lidande, död och uppstån-
delse. Den inleds med fastan 40 dagar 
innan påskveckan, även kallad Stilla 
veckan. Stilla veckan inleds med Palm-
söndagen, då evangeliet berättar om när 
Jesus red in i Jerusalem på en åsna.  

Onsdagen i Stilla veckan, även kallad 
Dymmelonsdagen, förknippas med en 
gammal sedvänja. Namnet ”dymmel” 
kommer av att man satte dymlar 
(tygstycken) på metallkläpparna i kyrk-
klockorna så att klangen i klockornas 
skulle nertonas. 

Man förknippar också denna dag med 
traditionsberättelsen om påskkärringar-
nas färd till Blåkulla. 

På Askonsdagen är det också en kyrklig 
tradition att få ett sotat kors i pannan un-
der gudstjänsten. 

Skärtorsdagen är den dag då Jesus 
enligt Bibeln tvättade lärjungarnas föt-
ter och instiftade nattvarden. 

Nu är vi framme vid Långfredagen, 
den dag då Jesus blev pinad och upp-
hängd på korset. ”Korsfäst, död och be-
graven” läser vi i den apostoliska tros-
bekännelsen. En sorgens dag för alla 
kristna. 

På lördagen, påskafton, tänds det 
stora påskljuset i kyrkorna. På en del 
ställen har man också tänt påskeldar ut-
omhus. 
Påskdagen är höjdpunkten på påskfi-

randet i alla kristna kyr-
kor och samfund. Det är 
den dagen, då Jesu upp-
stod från de döda. I 
gudstjänsten ekar ropen 
”Kristus är sannerligen 
uppstånden från de 
döda” tre gånger. Det är 
en glädjens dag enligt 
den kristna traditionen. 
Annandag påsk firas 
till minnet av ”Emmaus-
vandringen” den dag då 
två av lärjungarna var på 
väg till en by som heter 

Emmaus. De småpratade om vad som 
hänt deras Mästare under påsken och 
helt plötsligt kom Jesus själv och slog 
följe med dem, allt enligt Lukasevange-
liet. 

      Inger Frösell Johansson 
Källor:  
Årets festseder, Bringeus 
Israels religion, Ringgren 
Bibeln 
(Bilden från internet tillåten för publicering)
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Vi som varit med länge 

Redaktören var nyfiken på Inga Ågren, 
som har bott i huset i många år.  Inga 
blir 100 år den 27 november i år.  

 
Frågade runt lite om någon hade kontakt 
med Inga. Man blir ju lite vördnadsfull 
inför denna höga ålder, och jag ville ha 
tips om hur jag skulle närma mig. Min 
tvekan visade sig vara helt obefogad.  

Jag ringde upp. Oh ja, jag var så väl-
kommen hem till henne, inte idag dock 
för hon skulle till frissan. Men i morgon. 
Vi enas om klockan två.  
Hann precis före 75 
Inga kom till Rosengården för 25 år sen, 
strax före 75-årsdagen. På den tiden var 
gränsen för inflyttning 75 år, så det var 
lite bråttom.  En av Ingas kusiner bodde 
i huset, och lägenheten under blev ledig. 
Inga hade redan ett år tidigare anmält in-
tresse för just den lägenheten, och när 
den blev till salu slog hon till direkt.  

Då hade Inga varit pensionär ett tag 
och bodde i Jönköping. Sönerna tyckte 
att hon gott kunde flytta lite närmare 
storstan, och så blev det. 

Men vi tar det från början: 
Inga föddes i Stockholm i november 
1921. Pappa var lantmätare, så familjen 
flyttade runt en del. Innan Inga börjat 
skolan hade familjen flyttat till Järvsö, 
tillbaka till Stockholm och sen till Ljus-
dal för att slutligen hamna i Karlstad. 

Efter skolan i Karlstad följde studier i 
Stockholm. En annan kusin, som var 
som en syster, lockade Inga till Stock-
holm igen, för att läsa en tvåårig 
utbildning till kemisk ingenjör på STI, 
Stockholms Tekniska Institut. 

-Åh, så mycket roligt vi hade de där 
åren, säger Inga och ler förtjust vid min-
net. Det kan man tro, två glada 20-åriga 
tjejer i storstan.  

Därefter jobbade Inga något år på 
Wennergrenska Institutet, i hörnet av 
Norrtullsgatan och Vanadisvägen. Inga 
cyklade dit, minns hon.  
Familjen 
1943 gifte hon sig och flyttade till Ham-
marbyhöjden. Maken var jägmästare 
och sysslade med virkesförmedling. 
Första sonen föds och de flyttar till Näs-
sjö. Här föds ytterligare två pojkar.  

Familjen köper sig ett sommarställe i 
Gålebo i Gryts skärgård. Säljaren var 
Stieg Trenter, välkänd deckarförfattare.  

–Det var ett härligt ställe, berättar 
Inga. Ingen stor gård, utan ett avstyckat 
boställe med ett uthus eller lada (eller 
vad det nu kallas) som byggts om till 
gästrum. Makens arbete medförde 
många utländska gäster, som skulle un-
derhållas med mat, boende och sällskap. 
Inga, som nu var hemmafru på heltid, 
fick förstås huvudansvaret för den delen, 
och förädlade på köpet sina språkkun-
skaper.  
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Inga blir lärare 
Barnen växer upp och tar studenten. 
Inga har börjat jobba igen, som lärare 
(utan lärarutbildning) på mellan- och 
högstadiet. Vilka ämnen, undrar jag, 
och tänker matematik och kemi, med 
tanke på STI-utbildningen. Nej, nej, 
engelska och tyska, tack vare makens 
utländska affärskontakter och kalasen 
på sommarstället i Gryts skärgård! Ja, 
det ska en Inga till det. 
 

  
Inga läser manus till denna artikel. Hon ser direkt 
sånt som blivit fel eller behöver ändras.    

Träffar sitt livs stora kärlek  
1968, när yngste sonen är 17 år, separe-
rar Inga och maken. Och sen händer det: 
Inga träffar Per Ågren, som blir hennes 
livs stora kärlek. Per är civilekonom och 
arbetar som lärare i Gränna. De gifter 
sig och får sju fantastiska år innan Per 
får en hjärnblödning och går bort. – Så 
sorgligt, säger Inga, men underbart att vi 
ändå fick de sju åren! Och hans namn 
har jag behållit!  

Inga blir kvar i Nässjö, och jobbar i 
Jönköping. Efter pensioneringen så vi-
karierar hon. Sista vikariatet får hon när 
hon är 70 år.  ”Vet ni hur gammal jag 
är”, frågar Inga, när skolan ringer och 
frågar om hon kan jobba. 
Fritiden då? 
Inga har varit aktiv i Fredrika Bremer-
förbundet, och var ordförande i Nässjö.  

Hon har också varit mycket ute i skog 
och mark, plockat svamp, hon har cyklat 
en hel del, åkt lite skidor. På Rosengår-
den blev det boule, som hon gärna spe-
lade ihop med Lasse Cramér, som hon 
träffade på Rosengården. De gjorde ut-
flykter, bland annat gjordes en bilresa 
till Tyskland.  

–Jag har haft så väldigt mycket roligt 
här på Rosengården. Vi gick promena-
der tillsammans och var fjortonde dag 
var det nåt trevligt arrangemang i mat-
salen. 

 Numera läser Inga mycket, skönlitte-
ratur och deckare, och tidningen förstås, 
och tittar på TV.  

– Förr cyklade jag mycket, hjälpte till 
att handla åt några här på Rosengården. 
Men när jag i 85-årsåldern cyklat om-
kull några gånger, med kassar på styret, 
så insåg jag att det nog var dags att sluta. 

–Vintersport är kul att titta på. TVn 
går hela dagen. Det är ettan och tvåan, 
och så en del utländska kanaler. Kul att 
komma ut i världen – ett tag fick jag in 
Indien!  
Vi träffas 
Vi träffas i hennes lägenhet på Rosen-
gården. Hon har varit hos frissan dagen 
före. – Det gör jag var fjortonde dag, här 
i huset förstår du, det är underbart. 
Denna dag har hon också fått fotvård.  
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Det står flera vaser med tulpaner i rum-
met och i fönstret två fantastiska or-
kidéer. Jag är tvungen gå fram och nypa 
i dem. Är de riktiga? Ja. Såklart!  

 
–Det är min son som kommer varje 
vecka och har med sig blommor, säger 
Inga. Utanför fönstret syns Antikrundan.  

–Det är så fint här, säger hon, jag sit-
ter här och tittar ut. Dessa underbara sol-
nedgångar!  
Älskar att dansa 
Och så var det ju dansen också. Efter att 
Per gått bort åkte Inga varje sommar till 
Böda på norra Öland, för att dansa 
squaredans. Eftersom det var fler kvin-
nor än män, så fick Inga ofta dansa herre. 
Inga ville starta squaredans på Rosen-
gården, men intresset var lite ljumt.  
”Det har sjungits alldeles för lite här” 
Inga älskar att sjunga. Eftersom hon 
både bildat och lett körer, försökte hon 
tillsammans med systrarna Lind bilda 
allsång på Rosengården, men tyvärr 
blev det inget av det p g a att Ingrid Lind 
gick bort. Inga har löst det på sitt eget 
vis, och tog för vana att varje gång hon 
lämnade en tillställning, ställa sig upp 
och sjunga ”Nu går sista visan”. 

Och så sjunger Inga visan för mig, och 
jag blir alldeles varm i hjärtat! Inga är så 
härlig, glad och positiv. Ingen kan tro - 
inte hon själv heller, säger hon, - att hon 
är nästan hundra år!  

–Och kärnfrisk har jag varit hela livet 
också, säger Inga. Sen kommer hon på 
att det var visst nån sjukhusvistelse, men 
eftersom hon inte minns varför så kan 
det ju inte ha varit så märkvärdigt.  

Men såklart har hon precis som alla 
andra haft sina svåra stunder och sorger. 
Förutom att hon förlorade kärleken Per, 
så gick en av sönerna bort när han bara 
var 50 år.  

–Så ska det inte vara, barn ska inte gå 
bort före sina föräldrar, säger hon.  
Flyttar till stan 
Inga berättar att sönerna vill att hon ska 
bo lite närmare dem. Tidpunkten är inte 
bestämd, men det kan bli snart. 100-
årsdagen kanske firas närmare barnbarn 
och barnbarnsbarn.  

Inga barnbarnsbarnbarn? –Nej, är du 
inte klok, så långt har jag inte kommit!  

–Jag har stortrivts från första dagen 
här på Rosengården. Och jag är säker på 
att trivas på det nya stället också, det 
handlar ju om hurdan jag är själv! 

Hon berömmer hemtjänstpersonalen 
som gärna kommer och sitter en stund 
på kvällarna och pratar och tittar på TV 
tillsammans med henne. –De är helt un-
derbara, säger hon.  

Sen säger hon att ”du får komma till-
baka till våren, så ska vi sitta ute på al-
tanen och dricka kaffe”. Det är då jag får 
påminna henne om att hon ju ska flytta. 
–Ja visst ja, säger hon, jag ska ju flytta. 
Det glömde jag.  

Och jag känner att jag kommer att 
sakna Inga, trots att vi bara har träffat 
varandra i några timmar.  
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Strax innan jag ska gå så kommer sonen Björn.  Kärleken lyser mellan dem och jag blir 
alldeles varm i hjärtat.  Jag tar mina bilder och har också spelat in med min mobil när 
Inga sjunger för mig ”Nu går sista visan”.  
 

”Nu går sista visan, dig vill jag sjunga för.  

 Vi behöver varandra, du och jag och de andra, som står utanför. 

 Låt den sista strofen, bli till en sång vi minns.  

Tack för att jag får ha er, tack för att ni finns!”  

 
Tack för att du finns, Inga, och tack för att jag fick intervjua dig. Önskar dig all lycka 
till med nya boendet och närheten till barnbarn och barnbarnsbarn.  
Och de hjärtligaste gratulationerna i förskott på hundraårsdagen!
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Lämna en sak, ta en annan i återbruksrummet
Lämna något du har tröttnat på och ta 
något du vill ha att glädja dig själv med. 
Det kan vara t ex prydnadssaker, en vas, 
en duk, en trevlig bok. Eller ett felköp 
som du inte orkar lämna tillbaka, t ex 
ljus, servetter, plastblommor. INTE 
MÖBLER ELLER KLÄDER. 

Det är inget absolut krav att man 
måste ta något när man lämnat något. 
Men helst.  Utrymmet är litet, så en viss 
omsättning måste det vara. Har ingen 
velat ha en sak inom någon månad så 
ges det till Röda Korset eller Lindra.  

Det får inte bli ett skräprum, och det 
som lämnas ska vara helt och rent. Detta 
är ett försök att skapa återbruk av saker 
vi har tröttnat på. Fungerar det inte så 
stängs det igen.  

Plats: I långa gången, Rgv 13. Start 
runt 1 april. Ansvarig är Gunilla Evén 
Tek, som hälsar att det går bra att ta med 
gäster, t ex barnbarn, för att fynda i åter-
bruksrummet.  

Tänk på avståndet bara. En i taget 
inne i återbruksrummet är lagom än så 
länge.

Kerstin håller snyggt i brasrummet och TV-rummet
Kerstin Forsberg kommer i fortsätt-
ningen att ansvara för att det är snyggt 
och fint i brasrummet och TV-rummet, 
vilket betyder att ordna med blommor 
och dukar och sådant. Städning ingår 
inte i Kerstins uppgifter, utan det ska 
städfirman sköta.  

Självklart plockar vi själva undan ef-
ter oss och snyggar till när vi har druckit 
kaffe eller eldat i öppna spisen eller tittat 
på film i TV-rummet. 

Andra sprutan och handlöst fall 
En dag kom en nöjd Tomas 
Tomaszewski hem från vårdcentralen. 
Han hade just fått sin andra Covid-
spruta. Det hände i samma veva som 
hustru Marianne fallit handlöst i 
bostaden. Det blev nio dagar på sjukhus, 
och dagen efter hemkomst hamnar vi 
bredvid varandra i matsalen. 
Marianne är öm och blåslagen på 
vänster sida från kinden och ner på 
kroppen, men som vanligt glad och 
slagfärdig. Hon visar blåmärkena men 
vänder den oskadade sidan till för 
bilden.
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Besök av Region Stockholm om vaccinering mot Covid-19  
En av Region Stockholms informatörer, 
Jessica Fremnell, tillika dotter till 
Rosenbladet 2.0,s redaktör, hörde av sig.   

Hon undrade om det på Rosengården 
fanns några som hade goda erfarenheter 
av kontakt med sin vårdcentral inför 
vaccinering mot Covid-19.  

Svaret blev ja, och Jessica kom hit med 
mobilkamera och stativ.  

Leif Delstam var vidtalad i förväg, 
men på en direkt fråga i matsalen ställde 
Folke Sonesson, Gunnel Gille och Gun-
Britt Sandström också upp.  

 
Filmerna publiceras 
på Region Stock-
holms webbplatser 
och sociala medier, 
såsom Linkedin, 
Twitter och Face-
book.  

Den som vill se 
dem kan gå in på 
Vimeo.com och söka 
på Stockholms Läns 

Sjukvårdsområde. 
Man får scrolla lite, 
men alla filmer finns 
där.   
 
 

Gunnel Gille överst t v, Folke Sonesson t h, Leif Delstam nere t v, Gun-Britt Sandström t h 

 

Intervjuerna skedde på behörigt avstånd 
i TV-rummet. De fyra fick frågor hur det 
gått till med kallelse, bokning och om de 
fått vaccin, och vad som blir det första 
de ska göra efter att vaccineringen är 
klar. Gunnel berättar bl a att hon bokade 
på nätet, Gun-Britt att hon ska gå på 

pizzeria med sin son när båda är 
vaccinerade, Leif instämmer i att tiderna 
han fått, båda tio-i-tre, är turnummer 
och Folke säger att han, när allt är klart 
ska fortsätta leva, bo och trivas med 
livet. 

 

Vilka reaktioner har du fått på filmerna? 
– De har skapat glädje och värme att 
döma av de kommentarer som kommit 
mig till del. Det är som att dessa små 
berättelser fångar en del av det vi alla 

går och bär på. Sorg och vemod över 
året som varit och hopp över att vi och 
våra kära snart kan vara vaccinerade, 
säger Jessica Fremnell 
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LED-belysning  
Nästa etapp är ”snickarboa” och motionshallen. 

Matavfallshantering 
Det fungerar bra med de nya gafflarna på trucken för tömning av kärlen en gång i 
veckan. Utdelningen av materialet till hushållen har fungerat bra. Hittills bara positiva 
omdömen om matavfallshanteringen. 

Genvägen från Dragonvreten  
En ”hundskylt” har satts upp vid Antikrundans nordvästra del mot Dragonvreten som 
ska informera om vad som gäller för ”Rastning av hundar”. 

Träd som fälls eller inte 
De berörda träden vid Annexet har tagits ner enligt tidigare beslut. Asfalten vid an-
nexet har pga rötterna till de fällda träden blivit ”vågigt” och utgör en fara för gång-
trafikanterna. Asfalten kommer därför att läggas om.    

Den stora björken vid 35:an har bedömts av arborist, som anser att björken är helt 
frisk och inte behöver tas ner. Marken där björken står innehåller inte heller några 
ledningar eller rör som kan skadas av rötter. 

Träden vid norra parkeringen skräpar och savar på de parkerade bilarna. Några träd 
kan komma att tas bort alt. klippas ner efter råd av arborist. 

Panncentralen 
Vallentuna kommuns Miljö- och hälsa har utfört årlig inspektion av värmeanlägg-
ningen utan anmärkning.  

Ekonomi  
Resultat för februari redovisades och allt följer lagd budget. 

Offerter städning  
Två anbud på städning på Rosengården har inkommit.  Styrelsen har granskat de båda 
anbuden och jämfört angiven beräknad arbetstid samt kostnader.  Beslöts att anlita 
städbolaget som hittills skött städningen på Rosengården.  

Städningen kommer att utföras en gång i veckan januari – december, samt en gång 
extra per vecka november till mars. 

STYRELSEN INFORMERAR 
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Uppdatering av stadgar 
Då våra stadgar år omoderna och i vissa fall bryter mot lagen, har vi tillsammans med 
en jurist på Bostadsrätterna utarbetat ett förslag till uppdatering av stadgarna. 

På kallelsen till föreningsstämman i maj kommer stadgeförslaget att bifogas kallelsen, 
med ett förklarande försättsblad med överstrykningar i rött och tillägg i blått för att 
förtydliga de ändringar som föreslås. 

Aktivitetslistan  
Lista som täcker gemensamma lokaler och aktiviteter med ansvarig/samordnare samt 
uppgift om kontaktperson i styrelsen är uppsatt på styrelsens anslagstavla.  

Förhoppningen är att minimera antalet frågor att hantera på ett ordinarie styrelse-
möte och frågor som förmodligen kan lösas snabbare via en kontakt direkt mellan 
ansvarig/samordnare och kontaktpersonen i styrelsen.  

Restaurangen 
Inköp av två brickvagnar har gjorts för att underlätta logistiken i restaurangen. 

Trygghetslås          
Vallentuna kommun har infört trygghetslås för de personer som har hemtjänst. 

Styrelsen har inget med detta att göra, utan det är en sak mellan Vallentuna kommun 
och den enskilde medlemmen. Kontaktperson på kommunen är Sara Bjällsten på tel. 
08-587 861 06.  

Städdag 
Vårens städdag utomhus bestämdes till onsdagen den 28 april kl 10-12. En container 
kommer att beställas.  

 

Styrelsen önskar alla en GLAD PÅSK! 
Bilden från blomfönstret som sköts av Christina Andersson 

 
 




