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 MEDLEMSBLAD Nr 1/ Mars 2021 årgång 12 

BANKERYD 

Innehåll 

Verksmheter                                                                

m.m.          

PRO,  Pensionärernas Riksorganisation är en                                         

av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser.                                      

Vi påverkar viktiga samhällsfrågor                                                                

och ser till att tiden som pensionär blir                                                   

skönare, roligare och mer utvecklande.             
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Medlemsblad för föreningen PRO Bankeryd                                     

Medlemsbladet utges 4 gånger per år, nästa nummer  Juni 2021                                                  

Ansvarig utgivare: Bo Enar Karlsson Redaktion: Bo Enar Karlsson Mob: 0722223265                

mejl: boenar@hotmail.com                                                                                                                       

Fotografer Ragnhild Arvidsson, Siv Löfgren            Tryckeri: Kjells Tryckeri 

PRO Bankeryd   Org nr 826001-1203  Bankgiro 5330-4465                                                                                          

Expedition Postgatan 4  564 31 Bankeryd  OBS! Ingen fast telefoni eller fast bemanning.                                      

Mailadress: bankeryd@pro.se                                                                                                                                    

Hemsida: pro.se/bankeryd ansvarig: Styrelsen                                                                                               

Webbredaktör: Birgitta Karlsson,  mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se     

                            Poul Olsen,  mejl: poul@lofgren-olsen.se                                                                                                                                              

Anslagstavla vid Konsum och ICA samt PRO-lokalen ansvarig: Berna Sandström 

Samtliga Föreningsmöten hålls i Församlingsgården, Sjöåkravägen 17                                          

Information om särskilda händelser på riks– och distriktsnivå och kommittéerna 

berättar om sina program. Lotteriförsäljning och dragning av vinster.                                                        

Fika bestående av kaffe/the med fralla/smörgås och kaka, kostnad 40 kronor. 

För skjuts till mötena ring Thomas Sjöberg tel:  073-846 47 45    

Se vidare vår anslagstavla vid Konsum och vid vår lokal Postgatan 4.                                                         

Hemsida pro.se/bankeryd                                                                                                                          

VÄLKOMNA TILL VÅRA  MÖTEN—DÄR VI TRÄFFAS OCH TRIVS 

ANSVARIGA FÖR PROGRAM VID MÖTEN ÄR:                                                                                                   

Thomas Sjöberg Berna Sandström Yvonne Gustafsson 

         Kommande möten och träffar 

På grund av Coronaläget följer vi myndigheternas  

rekomendationer och ställer in föreningsmötena tills vidare.  

Så snart restriktionerna hävs startar vi upp våra  

föreningsmöten igen. 

Följ oss på vår hemsida och på våra anslagstavlor.  

Vi skickar ut information via mail och sms. 
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                                   PRO—Bankeryds styrelse.                                                  
Ordf: Bo Enar Karlsson 072-2223265                                                          

mejl:boenar@hotmail.com 

Kassör: Thomas Sjöberg 036-378660                                       

mejl: thomassjoberg28@gmail.com                                                                                           

Sekreterare:  Elisabeth Newton 076-8276327                            

mejl: elisabethnewton49@gmail.com    

Studieorg/V.ordf: Gunilla Johansson tel 036-377958                                                                                

mejl:  nillanjohansson3@gmail.com                                                                                     

Ledamot:  Birgitta Karlsson 036-377504, 0703 811715 

mejl: birgitta.u.karlsson@hotmail.se   

                                                                                              

Vice kassör: Lars Frinndal  036-378253                         

mejl: lasse.frinndal@telia.com   

Ledamot: Berna Sandström 070-3077419 

mejl:  bernasandstrom@gmail.com 

Ersättare: Bo Dahlen 070-3192315                                   

mejl: jbs.dahlen@telia.com 

Ersättare: Bernt Blomqvist 036-372 359 

mejl: blomquist4344@gmail.com  

Ersättare: Poul Olsen 072-3410302                                 

mejl: poul@lofgren-olsen.se  

 Ordföranden har ordet  

Coronan håller fortfarande på  och restriktionerna finns kvar vilket                     

innebär att vi inte kan ha några föreningsmöten. Detta har gjort att vi 

skjutit på årsmötet till hösten efter dispens från PRO Riks. 

Vi kunde ju hålla på med utomhusaktiviteter under hösten och de som 

spelade boule höll på in i december. Så snart att vädret tillåter dra vi igång 

utomhusaktiviteterna igen. 

Under våren kommer vi tillsammans med SPF,RPG och SKPF att genomföra intervjuer i        

regionen i ett projekt som kallas  ”Livet som 90 åring”. Syftet är att via intervjuer försöka få 

mer kunskap om 90 åringars levnadsförhållanden, behov, åsikter och önskemål. Man vet 

ganska lite om de som är 90+. Ändå är det också en växande åldersgrupp som konsumerar 

mycket vård och omsorg och en åldersgrupp som sällan gör sig hörda. 

Nu har vaccineringen mot  Corona startat upp och vissa grupper  har fått sin första spruta.                       

Vi som tillhör fas 2 kommer väl att börja vaccineras i början av mars. Det är viktigt att ta sina 

sprutor både för sin egen skull och för alla oss andra. Så när du får  erbjudande om vaccine-

ring tveka inte. Ju fler som gör det desto fortare kan vi återgå till ett mer normalt liv. 

Nu får vi börja se fram mot våren som är på gång så vi kan få igång lite aktiviteter.                              

Till dess vi möts igen sköt om dig och ta din spruta.  Och till dess... 

 

Håll avstånd, händerna rena, huvudet kallt och hjärtat varmt ! 

 

Önskar Er allt gott. Utan Er alla ingen förening ! 

Bo Enar Karlsson 

mailto:mejl:%20elisabethnewton49@gmail.com
mailto:nillanjohansson3@gmail.com
mailto:halve@telia.com
mailto:mejl:%20lasse.frinndal@telia.com
mailto:bernasandstrom@gmail.com
mailto:kennert.sjoberg@icloud.com
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Lillån - en silvertråd genom Bankeryd som är guld värd! 
 

  Från höjderna sydväst om Bankeryd vid Axamo och Rustorp har Lillån sina källor för att            

sedan på en vinglig väg ta sig ned till Oset vid Vättern. På vägen möter den några mindre 

bäckar som spär på och tidvis ger Lillån en helt annan prägel än vad namnet anger.                             

Vid torrperioder blir däremot Lillån en liten bäck i sig självt. 

   

Vattnet är vad som brukar kallas Källvatten med en klarhet som skiljer sig markant mot 

grannen Domneån som är ett så kallat Mossvatten med en tydlig grumlighet. Vid regn och 

snösmältning drar ytvatten från åkrar och diken med sig ansenliga mängder slam som skapar 

det vi förr kallade för ” Ödavatten ”, en ljusbrun ström ned mot Vätterns klara vatten. 

   

Förr var Lillån en viktig del i utvecklingen. Kraft utvanns ur åns strömmande vatten och det 

mest kända var kanske Attarps gårds utvinning av el strax nedanför gården och Juneverkens 

utvinning strax innan utloppet i Vättern. Lillån hade förr ett antal dammar men idag finns 

Rustorpsdammen och Attarpsdammen kvar medan tillflödet Björnabäcken har några mindre 

dammar vid Flaskebo. 

 

 

För många Bankerydsbor har Lillån alltid varit ett tillhåll och njutning. Att fiska ” Bäcköring 

” eller kräftor var en fritidssyssla för många. Att njuta av djurlivet och framförallt fågellivet 

var en tillgång för andra. 

   

Attarpsdammens tillkomst vid 1970- talet blev en extra tillgång och får bli föremål för någon 

kommande beskrivning. Vattendom för anläggande av dammen kom 1967 och några år                  

senare påbörjades arbetet med att skapa den vackra vattenspegeln. 
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 Många har under åren önskat sig en möjlighet att följa Lillån på närmre håll genom                          

Bankeryds centrala delar. Politiska partier har haft med frågan i valmanfest och beskrivit                        

vattnets betydelse för rekreation och välbefinnande. 

   

Det var dock först när den så kallade Utvecklingsgruppen, en sammansättning av                                

föreningslivet i Bankeryd, och det valda Kommundelsrådet fick extra anslag för utveckling                  

i Bankeryd som Lillåleden kunde förverkligas i delar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Attarps gård utmed Atarpsdammen till dammens fäste och sedan utmed ån på en                       

bredare spång kan man ta sig till Kortebovägen och under promenaden njuta av fågelsång  

eller vattnets porlande. Denna del av Lillåleden kom att anpassas även för den som nyttjar                  

Rullator eller Rullstol. 

 

 Norr om Kortebovägen förändras leden och blir grusad gång och senare smalare spång för att 

sedan övergå till befintliga stigar i Backamoskogen. 

   

För att ge lite extra upplevelse har en fågelmatning satts upp för att under vinterperioden 

stödutfordra småfågel i området. I detta projekt är en rad lokala intressenter involverade.  

Inte minst PRO Bankeryd ger ett bra stöd till denna uppskattade verksamhet. 

Någon timmas vandring utmed Lillåleden ger upplevelser och rekreation för alla. 

                                                                                     /Göte Wahlström 
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Boulekommittén                                                                                          
Astrid Brant, tel.036-378701                                                                                                                

L-E Gustafssson, mob: 076-2025434                                                                

mejl: yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                    

Ants Timmer tel. 0730-0813759                                                            

Hej lite info från boulekommittén 

Vi startar upp med boule  på Furuvik så snart vädret tillåter 

   Det kommer info via mail/sms och på våra anslagstavlor. 

 

Ring någon i kommittén så får du veta mer. 

VÄLKOMNA 

 /Boulekommittén 

 

En Härlig vinterdag Foto Siv  Löfgren 

mailto:yvonne.gustafsson47@hotmail.se
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STUDIEKOMMITTÈN               Gunilla Johanssom Tel. 037 79 58             

 Mejl: nillan.johansson3@gmail.com 

 Bernt Blomquist tel. 036-37 23 59  

 Mejl: blomqusit4344@gmail.co m          

 Bo Dahlen Tel. 070-319 2315    

 Jbs.dahlen@telia.com 

      

    Våra studiecirklar 

I vårt förra Medlemsblad skrev vi att vi förhoppningsvis skulle 

kunna starta upp våra cirklar igen i feb/mars. Så blir det ju  

tyvärr inte. Med de restriktioner som finns för närvarande 

och avsaknad av vaccin får vi skjuta fram det hela ytterligare.  

I april kanske vi skulle kunna ha våra cirklar utomhus om  

vädret tillåter och så även i maj och juni ??! Vi brukar ju     

visserligen inte ha några cirklar i juni månad men inget är ju 

sig likt sedan pandemin ”tog greppet över oss”.  

Givetvis hoppas vi på att kunna vara inomhus men ingen har 

ju något svar idag på hur det blir framöver. 

 

Vi hoppas på det bästa och så ses vi framöver. 

STUDIEKOMMITTÉN/Gunilla, Bernt, Bosse  
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50 år som kommundel. 
 

  1971 övergick Bankeryd från att vara en egen kommun till att bli en del av nya  

”storkommunen ” Jönköping. En förändring som fått betydelse på många sätt. 

 

  Att Bankeryd förändrats är alla eniga om. Den lilla kommunen med 5.837 invånare 1971 blev 

en del i Jönköpings kommun med större ekonomiska kraft inför framtidens utmaningar. 

  Den demokratiska förutsättningen förändrades också. Att med ” Bankerydsögon ” styra den 

politiska utvecklingen övergick till att via betydligt färre förtroendevalda ta på sig rollen att 

vara pådrivande i den nya kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De 25 förtroendevalda i det sista Kommunfullmäktige var kända Bankerydsbor som                   

dagligen mötte sina väljare på arbetsplatser, i butiker eller utmed gatorna på byn. 

Naturliga politiska kontaktytor försvann för många, men engagemanget i lokala                                 

föreningslivet bestod 

 Som exempel kan nämnas Assar Wahlström som vid sammanslagningen lämnade ett                      

uppdrag i dåvarande Fritidsnämnden till att några år senare bli mångårig ordförande i                  

PRO Bankeryd. 

  Av de många förtroendevalda i dåvarande Bankeryds kommun har många idag lämnat oss 

men några finns fortfarande boende på orten. 

  Lage Lindblad är som medlem i PRO Bankeryd en av dem som minns diskussionerna före 

sammanslagningen men som också tog plats i Jönköpings kommuns politiska organisation. 

Ett starkt minne som Lage vill lyfta fram handlar om beslut rörande tomter. - ” Genom att                 

aktivt se till att Bankerydsbor fick förtur till markköp vid Nyarpsområdet, från Ramnegatan 

till Grottvägen, såg man till att många Bankerydsbor blev kvar på orten. Det handlade om              

ca. 130 tomter ”. 

  Många viktiga beslut har tagits av Bankeryds politikerna under åren. Köpet av Attarps gård 

för 515.000 kronor öppnade för mycket. Byggande på Attarps gärde, Skola, Sporthallar,                   

Fritidsgård och inte minst Attarpsbadet och Attarpsdammen är en effekt av köpet. 
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Vad har då blivit annorlunda? 

 
  50 år av utveckling har påverkat Bankeryd, liksom i hela samhället, på många olika sätt. 

Teknikutveckling och människors synsätt har förändrats och i stora stycken förbättrat. 

Bankeryd har ett rikt föreningsliv, man har studieresultat i skolan som toppar i kommunen 

och man har kraften att fortsätta utveckla nya bostadsområden som på Torps gård och                       

Sjöåkra. 

  Nu väntar vi även på slutgiltigt beslut för att utöka antalet hyreslägenheter och gärna med 

trygghetsboende. 

  Att bo och leva i Bankeryd har sedan 1971 förändrats. 

  Vi kan konstatera att det är många beslut som togs före 1971 som lagt grund för Bankeryds 

utveckling. Det är många Bankerydsbor som drivit på under åren och det är vi, nu aktiva i 

kommundelen, som skall vara med och påverka även framtiden. 

 

  Göte Wahlström        Bilder ur Bill Landéns häften 
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Lite verksamhet som vi håller på med 
 

Som alla känner till och förstår kan vi inte starta upp våra föreningsmöten och vårt årsmöte 

måste skjutas på framtiden, men så snart möjlighet finns.                                                          

Enligt dispans från riks kan vi hålla det senast 14 november.                                                                                  

Vi hoppas att många av oss har fått vaccin under våren så restriktionerna kommer                         

att lättas på.                                                                                                                                                             

Vi kommer att ändå starta upp med utomhus aktiviteter under våren, så som                         

tipspromenader och promenader. Boulen kommer att kunna börja så snart vädret tillåter.                                       

Även utomhus gäller just nu max 8 personer och hålla avstånd, vi får då dela upp deltagare 

i grupper. 

Har ni synpunkter eller förslag på aktiviteter, så lovar vi att ordna så mycket vi kan för att 

bryta isoleringen och vi kan börja träffas som vi alla längtar efter. 

 

Hemsidan 

På riks hemsida finns mycket information att hämta, t.ex. Ordförandebreven, Information 

om corona och vaccinationer, och många andra nyheter. 

På vår egen hemsida och på anslagstavlor kommer vi att lägga ut information när vi startar 

upp verksamheter. Vi skickar även ut sms och/eller mail. 

Har du mail och mobilnummer, skicka ett mail till birgitta.u.karlsson@hotmail.se så får du 

alla info den vägen också. 

 

PRO-pensionären 

Bifogat i senaste tidningen fanns medlemskort och inbetalningskort av medlemsavgiften 

medsänt. Kom ihåg att betala avgiften så slipper ni påminnelse. 

mailto:birgitta.u.karlsson@hotmail.se
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För närvarande ligger alla resor nere på  

grund av Corona viruset. 

Vi har planer för resor när väl alla restriktioner är över. 

Till dess att vi kan komma igång igen  

Håll ut—Håll i —Håll avstånd - Tvätta händerna 

Hälsningar  

Berna och Yvonne 

Resekommittén                                                                       
Berna Sandström, tel. 036-377419 mob: 0703 077419                                                

mejl: bernasandstrom@gmail.com                                                           

Yvonne Gustafsson, mob: 076 8868649                                                          

mejl:yvonne.gustafsson47@hotmail.se                                                       

OBS!  Vid betalning av våra resor gäller följande:                                                                                        

Kostnad under 500 kr betalas på angiven dag i lokalen, vid förhinder kont. Berna el. Yvonne                                  

Kostnad på eller över 500 kr betalas till vårt bankgiro 5330-4465.  Ange namn + resa 

OBS! Vid alla våra resor är anmälan bindande.                                                                                    

Avbeställningsskydd finns i din hemförsäkring om du blir sjuk. 

 Motionskommittén            

 Anna-Karin Rydholm, tel. 0730 381905 

  Kerstin Florin, tel. 070 4285737                         

 mejl:florinkerstin@gmail.com 

 Hej alla motions- och naturvänner.                                                          

   Nu är det snart vår och vi ska ut i vår härliga natur och promenera. 

Vi startar 17 Mars                                                                                                                             

Vi samlas som vanligt vid Filadelfia kl. 10.00 och promenerar i Bankeryd åter  ca. 12.00       

Vi promenerar Cronasäkert 

Medtag  gärna fika eller frukt.  

Vi ser gärna att vi blir fler.  
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finns fortfarande på Industrigatan 1, Bankeryd, men för närva-

rande stängt pga. Pandemin.  

På www.secondhandbankeryd.se kan ni läsa om hjälpprojekten 

vi stödjer och om ev. öppettider.  

Nu väntar vi på vår och ljusare tider och hoppas att vi snart får 

träffas igen! Var rädda om er!   

http://www.secondhandbankeryd.se
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        Välkommen till Curenstams Blommor      

      Din lokala odlare av blommor! 

Vi har ett stort utbud av vårens alla blommor från egenodlade snittulpaner 

och penséer till olika lökväxter som alla passar inför kommande säsong!

Sommarens alla egenodlade blommor börjar vi redan nu plantera så de är 

klara när det är dags för dem att få komma ut på era uteplatser och                           

balkonger 

Varmt välkomna in i våra växthus i Kortebo. 

Våra öppettider :  Vardagar 10-18, Lördagar 10-13                                                                               

     Falköpingsvägen 11 55594 Jönköping                                           

www.curenstamsblommor.se 

 

Tänkvärda ord av Tage Danielsson 

En droppe droppad i Livets älv 

har ingen kraft att flyta själv 

Det ställs ett krav på varje droppe 

Hjälp till att hålla de andra oppe! 

”Säll är den som har till rättesnöre att man nog bör tänka 

efter före”  

”Samhällsmoralen gror ur gräsrötterna. Gör den inte det 

beror det på att den har gödslats med för mycket skit från 

ovan.” 

”Något man måste uppskatta hos småbarn är att de inte 

går omkring och visar fotografier av sina föräldrar."  
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  Jag finns på Ekåsen på onsdagar,                                                                                             

 och nu även på Wilhelmsro på fredagar.                                                                                       

                                                                                                           
PRO har 15% Rabatt på Kortebovägen 6 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Ring 0723-122800 för att beställa tid                                                                                           

                                                                                                                                  
Mia Lövgren-Alzén, Frisör 

                        Jag hälsar alla  Välkomna 

Vårat Krypin 

                                                                                                                                                                                                                                      

Varje tisdag seniorrabatt 10%  

gäller på Landhs i Bankeryd                                                                                                                                 
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Hälsans hörnpelare 
 
Ett hälsosamt åldrande kan både förbättra och förlänga livet.   

Det är aldrig för sent att satsa på äldres hälsa.                                        

Forskningen visar att det är fyra områden som är viktiga,                           

hälsans hörnpelare består av fysisk aktivitet - bra matvanor                            

social gemenskap - meningsfull sysselsättning. 

 

Fysisk aktivitet 
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.                                                  

Kroppen är gjord för att vara i rörelse. 

Studier visar att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett detsamma för 

äldre personer som för andra åldersgrupper. 

Fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa 

Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar uthållighet, styrka, balans,                    

och rörlighet och främjar därmed ett självständigt liv.                                                                      

Av rörelse och utevistelse blir du inte bara piggare och mår bättre, aktiviteterna 

påverkar också koncentrationen,  minnet, sömnkvaliteten, kreativiteten och 

stresståligheten. 

 

En fysisk aktiv livsstil har man nytta av hela livet. 
 

Önskar er alla en skön vår och sommar 

Gun 
Källa: med hälsan i behåll 

                          

Guns sida 

Lottförsäljning 

Gunilla kommer att sitta i lokalen och sälja lotter 

Tisdagar den 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4 

Mellan 10.00-11.30 

Välkomna och vinn 1 miljon 
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Avsändare                      

PRO Bankeryd 

Postgatan 4  

564 31  Bankeryd 

B 
Föreningsbrev 

 

 

 

                                                                                      

Öppettider:                                  

Vardagar      9—18 

Lördagar      9—14 

Söndagar    10—14 

  

                                      

    www.backamohandelstradgard.se 


