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Åter en vinter med usel snöröjning 
och halkbekämpning i Farsta  
 
I november kom det första snöfallet och vi kunde 
alla ännu en gång uppleva ett snökaos. Sedan har 
det fortsatt likadant när det varit snöigt och isigt.  
 

 
Snö och is i Farsta Centrum. Utanför Tuben var det oskottat och halt.  
 
SR P4 Stockholm rapporterade den 14 mars att de två snö- 
entreprenörerna Peab och Svevia kommer att få miljoner i  
vite och prisavdrag av Stockholms kommun för arbete som 
inte utförts i november 2022. Vi som bor i Farsta anser nog  
att de företagen inte heller ska få fullt betalt för den bristande 
snöröjningen och halkbekämpningen de senaste månaderna. 
 
Vi som är lite äldre minns säkert att snöröjningen var något 
mer effektiv på den tiden Stockholms Gatukontor hade 
egen personal, snöröjningsfordon och en större depå på 
Bogårdsvägen i den nordöstra delen av Farstaområdet.   
 
Ett första steg på vägen mot försämrad snöröjning var när 
gatukontoret  1993 bolagiserades till Sthlm Entreprenad. 
År 2000 överfördes bolagets snöröjningsfordon och annan 
utrustning, förråd samt personal till Peab till ett lågt pris. 
 
Planering av Färnebo Nöje och Dans 
Torsdag den 27 april kl.11 välkomnar vi alla medlemmar 
som vill vara med och planera samt genomföra höstens 
våffel-caféer, Pub-aftnar och Söndagsdansen på Tuben  
i vår lokal på Färnebogatan 64.  
För mer information, kontakta Inger Sjöberg, telefon: 
070-952 12 93 eller E-post: inger.sjoberg@hotmail.com  

Söndagsdans 2 april 
Kenneth & Annika spelar 
Söndagsdans 16 april 
Sverre Carlsson spelar 
Alla danser är på Tuben i  
Farsta Centrum kl.13-16 
Insläpp från 12.30. Entré 
inkl. kaffe & bröd 150 kr 
 
 

Månadsmöte 19 april i 
vår lokal Färnebogatan 64 
kl.13-15. Information om 
aktuella frågor samt 
musikunderhållning med 
en kvinnlig gästartist. 
Insläpp från kl.12.30. För 
entréavgiften 50 kronor 
får du en smörgås, kaka 
samt kaffe/te och en lott. 
 
 

Afternoon Tea i vår lokal 
söndag 23 april kl.13. 
Anmälan senast 14 april 
till Ingrid Gustavsson på 
tel. 070-323 07 50.  
Betalning 100 kr senast 14 
april till PG 13 35 28-0. 
Anmälan är bindande. 

 
Förra Afternoon Tea i februari 
 
 

Knytis söndag 30 april i 
vår lokal, kl.16. Anmälan 
senast 24 april till Inger 
Sjöberg på tel. 070-952 12 
93. Ingen avgift då alla 
bidrar till knytkalaset. 
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Viktig information från Farstapolisen 
 

Vid PRO Farstas månadsträff den 15 mars informerade 
Peter Aasa och Mikael Sundberg från Farsta Lokalpolis- 
område om hur vi äldre ska agera för att undvika att bli 
utsatta för olika former av bedrägerier riktade mot äldre. 
 

 

  
Mer än 30 medlemmar kom och  
hörde Polisens information. 
 
 

PRO Farsta kommer starta en utbildning för våra med- 
lemmar om hur vi äldre ska undvika bedrägerier. Den är 
på tre träffar. Vill du vara med, anmäl dig via vår E-post 
farsta@pro.se eller kontakta någon i vår styrelse. 
 
Många nya och inflyttade medlemmar 
Torsdagen  den 2 mars kl. 13 var det en träff för nya och 
nyinflyttade medlemmar i PRO Farsta. Totalt kom det 26 
personer till träffen i vår lokal på Färnebogatan 64.  
 
Det lämnades flera förslag från deltagarna på nya verk- 
samheter som deltagarna vill att PRO Farsta ska starta: 
* Line Dance i samarbete med ABF Huddinge 
* Studiecirkel/IT-kurs med fördjupning om datorer och 
mobiltelefoner. 
* Studiecirkel om miljö- och klimatfrågor i samarbete med 
Svenska Naturskyddsföreningen. 
* Lugna promenader i samarbete med Farsta 
Hembygdsförening. 
* Första hjälpen kurs i L-ABCDE och användning av 
hjärtstartare.  
* Självförsvar och att lära sig falla rätt för pensionärer i 
samarbete med en lokal budoklubb 
* Korta utflykter/studiebesök i Stockholms län med våra 
gröna SL-kort till museer, en domstol, riksdagen samt hos 
olika företag som i likhet med Folksam har konst i sina 
fastigheter. 
 
 

Vill du bli aktiv 
 

PRO Farsta planerar att 
under våren och hösten 
starta nya verksamheter. 
 
Vi söker därför medlem- 
mar som tillsammans med 
en styrelsemedlem som 
stöd/mentor vill vara med 
och starta någon av 
följande verksamheter: 
* Line Dance 
* Studiecirkel/IT-kurs 
* Studiecirkel miljö 
* Kulturpromenader 
* Första hjälpenkurs 
* Självförsvar & fallteknik  
* Utflykter/studiebesök 
 
Så vill du bli en av två 
ledare för en ny verk-
samhet, skriv vilken och 
skicka e-post till: 
farsta@pro.se  
 
Styrelsekontakt 
 

Vill du komma i kontakt 
med vår styrelse så kan du 
Skriva och skicka e-post 
till: farsta@pro.se Vi har 
också Facebook-sida för 
enbart medlemmar. 
 

Du kan även skicka e-post 
till ordförande Lena Wall,  
lenawall51@yahoo.se 
eller ringa 070-475 55 44       
 

Du kan också skicka e-
post till sekr. Lasse Bäck 
lars.back@yahoo.co.uk 
eller ringa  073-444 19 84. 
 

Ring oss och andra i 
styrelsen helst på dagtid 
under vardagar.  

Några råd för att slippa brott: 
-Släpp aldrig in oanmälda och 
okända personer i din bostad. 
-Lämna aldrig ut dina koder 
och kortuppgifter till någon 
via telefon, E-post eller besök. 
-Använd aldrig din bankdosa 
eller Bank-ID om du blir upp-
ringd av någon. Banker och 
myndigheter ringer aldrig och 
ber om det. 


