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Just nu en del Rött - men bilden bevisar 
att ljuset, finns! Också, även om det ser 

mörkt ut !!

GLAD PÅSK!!



Dragning SPIK:s medlemslotteri mars 2022 

Vinst 1 1000 kronor 674 

Vinst 2 500 kronor 111 

Vinst 3  400 kronor 495 

Vinst 4 300 kronor 828 

Vinst 5  200 kronor 773 

 

Vinst 6-50  100 kronor 

113 131 161 201 212 242 267 290 306 

360 370 383 421 427 436 455 457 458 

486 536 538 584 616 806 838 850 888 

900 921 922 924 988 1049 1096 1099 1114 

1154 1169 1218 1244 1273 1284 1299 1304 1333 

1335 1386 1397 1413 1416     

 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. Nästa dragning sker i juni 2022. 
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LEDARE
Pandemin har stört och rört  till det senaste två åren, sakta har det ”vanliga” livet
återvänt!? Trots allt. Men icke sa Nicke. Någon tycker att medeltidsfasoner funkar
när ”tvister” uppstår. Klimatet förstör vår planet – men att någon får för sig att rasera
och nästan utplåna hus som folk bor i och övriga kulturhistoriska minnen som
generationer byggt upp är huvudlöst. Finns ingen ursäkt, alls.

Att se barn springa undan bomber är bara för mycket! Barbariskt!!

Känt sedan länge, länge är ju i krig finns inga vinnare, utan alla är förlorare.
Grundpelaren i EU är att; vi skall inte ha några fler krig, utan vi skall hålla sams.
Att avundsjukan finns från icke demokratiska stater är ju uppenbar.
Slå ner opinionen är första steget och detta görs bokstavligen,
sedan fixas det fram elitidrottsmän som är bäst när det gäller.
 Dessa stackare visas sedan som nickedockor vid speciella tillfällen, som firandet av
annekteringar!?! Själlöst kallas detta sätt att fira! Zombier kallas de som tror!
Imperieidén är mossbelupen och odemokratisk – idén måste belönas med Svarte
Petter! Och Haag!!

Lennart
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DRAGNING SPIK:S MEDLEMSLOTTERI MARS 2022

GRATTIS ALLA VINNARE! SOM NI VET - 
BETYDER MYCKET FÖR SPIKs EKONOMI!!

STORT GRATTIS ALLA VINNARE!!
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Vi gratulerar

60-åringar
Karin Rosander  Stockholm
Peter Andersson  Skarpnäck
Charlotta Alm  Sollentuna
Tommy Edvinsson  Årsta
Mikael Johansson  Årsta
Agneta Stanley  Åkersberga
Carina Sjöström  Stockholm
Peter Karlsson  Lidingö
Kristoffer Möller  Stora Vika
Maurico Cordero  Stockholm
Andreas Asp  Hägersten

70-åringar
Bengt Turesson  Kista
Peter Lindström  Sollentuna
Lars Viklund  Huddinge
Ulf Rystedt   Johanneshov
Greta Adermalm  Danderyd
Christina Majlöv  Vendelsö

80-åringar
Lars-Erik Eklöv  Tumba
Monica Sandberg  Ekerö
Hans Jansson  Stockholm
Lennart Eriksson  Nacka

Flyttar DU
GLÖM EJ att meddela oss Din nya adress.

Då får Du vår tidning utan avbrott.
Meddela alltså:

SPIK, 105 00 STOCKHOLM
eller epost: suneapettersson@gmail.com eller ring 0703232607

För att skydda medlemmarnas integritet enligt GDPR, är datumen borttagna ur listan. 
Vill du inte vara med i listan skicka ett brev till SPIK, 105 00 Stockholm
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Vi har haft Postskidan på hemmaplan,  
söndagen den 30 januari, ute på Rudans 
Motionsgård i Haninge. Vi blev 22 st. Starten 
var kl 10.00. Även i år hade vi hyrt Haninge 
SOK:s klubblokal och den var kanonbra. 
Där hade vi starten/målet och förtäringen. I 
år hade vi inte vädrets makter med oss. Det 
fanns lite snö på marken men inte tillräckligt 
för att kunna åka på det snälla spåret uppe 
på ängarna. Dagen bjöds på lätt snöfall 
och kraftig storm och temperaturen låg 
kring – 1 grad. Även detta år fanns det två 
valmöjligheter. Antingen fick man gå med 
stavar eller åka skidor på ett konstsnöspår. 
Konstsnöspåret var väldigt dåligt men det 
gick att åka runt ängen.

Annelie och Carina P med hjälp av Anita 
Möllerskog märkte upp en ca 5 km 
slinga, som gick mot Haninge C, ner mot 
pendeltågsstationen och tillbaka igen. De 
som gick med stavar fick gå två varv eller 

ett varv för de som tog korta distansen. 
18 st SPIK:are valde att gå med stavar. 
De som valde att åka skidor fick åka på 
konstsnöspåret på ca 800 m. Eftersom 
spåret var så dåligt behövde ingen betala 
för att åka där. 4 st SPIK:are valde att åka 
skidor. 5 st SPIK:are valde att åka på egen 
hand.

Totalt var det 27 st SPIK:are som 
genomförde Postskidan på hemmaplan.

Efteråt bjöds det på kaffe, te, choklad och 
en smörgås med diverse tillbehör, som 
ordnades av Sören Hoffman.

Annelie Buller Granlund

Postskidan på hemmaplan

5

trannel
Stamp



Här kommer lite information om Postmilen 
och Bangolf i Malmö den 13-14 maj 2022.

Postmilen kommer att ha Start/Mål vid 
Krokbäck idrottsplats, Ärtholmsvägen i 
Malmö. Starten för 10 km är kl 13.00 och 
för 5 km kl 13.30. Banan går mestadels på 
cykelbanor och stigar. 
 
Ange i anmälan vilken klass du vill starta i. 
Följande klasser gäller för 10 km 
(herrar/damer):
Motions- och tävlingsklass H seniorer/ 
D seniorer.
H40/D40 åldersklass (40-49år). 
(f 1973 – 1982) 
H50/D50 åldersklass (50-59år). 
(f 1963 – 1972) 
H60/D60 åldersklass (60år-). 
(f 1962 eller tidigare) 
Anhörig 10 km

För 5 km gäller motionsklassen Herrar (H5) 
och  Damer (D5).
Anhörig 5 km

Vill du anmäla dig i någon av åldersklasserna 
anmäler du dig som tidigare. Övriga 
deltar teoretiskt i tävlingsklassen men i 
praktiken innebär det inget för de flesta. 
Har du promenerat/joggat tidigare så är det 
naturligtvis ok att fortsätta med det.

För att åldersklasserna skall räknas som PM 
krävs minst 7 anmälda i respektive klass.

”OBS” Anhöriga kan naturligtvis inte    
anmäla sig i åldersklasser.    
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Forts sid 7

Anmälan till Postmilen i Malmö - www.spikare.se
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Anställda i PostNord och deras dotterbolag 
behöver inte vara medlem i någon 
förening/klubb som är ansluten till Postens 
Idrottsförbund för att delta i något av våra 
arrangemang men rese- och driftbidrag 
utgår enbart till förening/klubb.

Medalj delas ut till alla deltagare. Snabbaste 
herre respektive dam på 10 km oavsett klass 
får ett extra pris. Dessutom priser till de 
bästa löparna i respektive klass på 10 km 
samt en till samtliga deltagare på milen och 
5 km. 

Kostnad: Postmilen 125 kr. Anhörig 250 kr.

Bangolf kommer att vara på Kulladal 
bangolfklubb, Per Albin Hanssons Väg 102 
i Malmö. Fredagen den 13 maj. Starttid 
tidigast kl 16.00. Inget finalspel på lördag. 

Klasser: Damer och Herrar.

Fri träning på fredagen kl 12.00-15.45. 
Bantypen är filtbanor.

Spel: Postmästare kommer att att koras på 
fredagen.  

Tävlingsansvarig är Jonas Jacobsson/Gert-
Ove Lindqvist, Postens Kamratklubb Malmö

Servering kommer att finnas i anslutning till 
banan.

Kostnad: Bangolf 50 kr.

Mer information, start- och resultatlistor 
presenteras på www.postnordplus.com/pif

Färdsätt: Tåg för de som spelar Bangolf på 
fredagen. Färdsätt för övriga återkommer 
vi med. Mer information om detta kommer 
längre fram när vi vet hur många vi blir. 

Kostnad: 0 kr. Anhöriga får betala sin resa 
själva.

Logi:

Var och en bokar logi själva. Det är 
förhandsbokat Best Western Malmö 
Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. 

Enkelrum 725 kr/natt och Dubbelrum
825 kr/natt. Bokning skall göras via länk 
på hemsidan www.postnordplus.com/ 
pif. Klicka på Postmilen. Önskas fler rum 
än 5 var vänligen kontakta reservation@ 
malmoarenahotel.com.  Frukost ingår.

After Run i Sky Bar på Malmö Arena hotel kl 
15.00 – 18.00.
Här kan du köpa något gott drickbart och 
lättare förtäring till bra priser. Perfekt att 
analysera dagens lopp med kamraterna 
innan det är dags att göra sig i ordning för 
kvällens middag.

Kamratmiddagen äger rum på Malmö Arena 
hotel kl 19.30. Där serveras det en tvårätters 
middag med varmrätt och efterrätt. Menyn
består av: Kalventrecote med vårprimörer 
champinjoner, dijonsenapssås och saltbakad 
potatis. Alternativ: Månadens/säsongens 
vego. Créme brulé, Klassisk créme brulé
med kanderat socker, saltrostade mandlar & 
konserverade björnbär. Ett glas vin/öl/ 
alkoholfritt. Kaffe

Dansmusiken står K Lundstroem Band för. 

Kostnad: 475 kr.

Alla ni SPIKare som är intresserade av att 
vara med på detta, gå in på SPIK:s hemsida, 
www.spikare.se och anmäl er där.

 ”OBS” Vi måste ha er anmälan och 
betalning senast den 15 april.

Anmälan är bindande och ingen ersättning 
kommer att ske efter den 15 april Om du 
inte är medlem i SPIK, kan vi se till att du blir
medlem. Hör av er bara.

Vem får delta i Postmästerskap? Våra 
mästerskap är öppna för anställda
och pensionärer i Postnord och deras 
dotterbolag.

Viktigt! Alla som följer med på denna resa 
måste även delta, annars får inte SPIK 
någon resersättning från PIF. Det innebär 
att man får stå för hela resan själv.
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vid Kanalplan. Där tar man av sig

m
össan igen, i sista kvarteret på
höger sida

bodde Svenne

Berka och de ishockeyspelande

bröderna Åke

Plutten och Sti
g Emanuel
Andersson. På

Närkesgatan och
Södermannagatan finns motiven
på båda
sidor av gatan.

Av trycktekniska skäl har vi
tvingats beskära
bilderna något, men de finns
obeskurna på

www.spikare.se

och
dessutom
i färg!

Fotopromenad I ROFFES spår
Den här gången är det åter Söder som
gäller, några klassiska adresser
passeras. Starta vid Skobell i
korsningen Götgatan-Blekingegatan
(Greta Garbo bodde på Blekingegatan
som ung, men väster om Götgatan)
och gå Blekingegatan fram till
Östgötagatan, där du går norrut, till
Katarina Bangata. Gå den,
på södra sidan, fram till
Södermannagatan. När du passerar nr.
42 tar du av dig mössan, det är Nackas
port. Södermannagatan norrut 100
meter, ta Närkesgatan österut, sedan
Nytorget söderut, Sofiagatan till
Södermannagatan, som du följer tills
den slutar vid Kanalplan. Där tar man
av sig
mössan igen, i sista kvarteret på höger
sida bodde Svenne Berka och de
ishockeyspelande bröderna Åke
Plutten och Stig Emanuel Andersson.
På Närkesgatan och Södermannagatan
finns motiven på båda
sidor av gatan.
Lycka till

A

B

C

E

F

G

H

D

En gång till fast lite
huller om buller!!

ROFFES fotopromenix
också en
repris.....

Svar till Roffe:
rolf.pettersson6@gmail.com

8



vid Kanalplan. Där tar man av sig

m
össan igen, i sista kvarteret på
höger sida

bodde Svenne

Berka och de ishockeyspelande

bröderna Åke

Plutten och Sti
g Emanuel
Andersson. På

Närkesgatan och
Södermannagatan finns motiven
på båda
sidor av gatan.

Av trycktekniska skäl har vi
tvingats beskära
bilderna något, men de finns
obeskurna på

www.spikare.se

och
dessutom
i färg!

Fotopromenad I ROFFES spår
Den här gången är det åter Söder som
gäller, några klassiska adresser
passeras. Starta vid Skobell i
korsningen Götgatan-Blekingegatan
(Greta Garbo bodde på Blekingegatan
som ung, men väster om Götgatan)
och gå Blekingegatan fram till
Östgötagatan, där du går norrut, till
Katarina Bangata. Gå den,
på södra sidan, fram till
Södermannagatan. När du passerar nr.
42 tar du av dig mössan, det är Nackas
port. Södermannagatan norrut 100
meter, ta Närkesgatan österut, sedan
Nytorget söderut, Sofiagatan till
Södermannagatan, som du följer tills
den slutar vid Kanalplan. Där tar man
av sig
mössan igen, i sista kvarteret på höger
sida bodde Svenne Berka och de
ishockeyspelande bröderna Åke
Plutten och Stig Emanuel Andersson.
På Närkesgatan och Södermannagatan
finns motiven på båda
sidor av gatan.
Lycka till

A

B

C

E

F

G

H

D

En gång till fast lite
huller om buller!!

ROFFES fotopromenix
också en
repris.....

Svar till Roffe:
rolf.pettersson6@gmail.com

– en unik upptäckt, eller

Francois Portin (1935-2021) var en
framstående konstnär! Men vänta
nu, finns det flera FP Portin? SPIK
har ju haft en sektionsledare i
Schack och Dam vollybollen, men
konstnär? Jo just det!
En och annan går genom livet utan
att göra så stort väsen av sig. Som
i en bubbla hela livet för att sen bli
berömd……

Francois gjorde i alla fall intryck på
SPIKs möten. Alltid korrekt klädd
gjorde Francois avtryck när han
redogjorde för vollybolldamernas
göranden och låtanden.
Träningsdosen klarades av i
tegelhusets träningshall. En viss
PG höll ett vakande öga över
allihopa. Hur Francois blev både
sektionsledare och tränare står väl
skrivit i stjärnorna, såsom det
mesta i Francois liv. Han arbetade
ju på Östermalm dvs Stockholm 5.
Få visste där vad Francois gjorde
på fritiden. Vid sidan om! Konstnär
kanske, men sektionsledare? Aldrig
i tiden som en av hans fd
arbetskamrater sa när hen läst
reportaget i Mitt i. Läs gärna det,
finns på internet! Myrorna gjorde
sig en hacka på Francois
efterlämnade tavlor, som helt
plötsligt dök upp på en kaj vid ett
av Myrornas inlämningsställen.

Just det - repris av en fantastisk
person!!!

Crafoord fick ta hand dyrgriparna 
och auktionerade ut ca 100 tavlor 
och drog in en ”halv mille” till
Myrornas olika hjälp projekt. Många
hyllas vid begravningen – Francois 
blir dubbelt hyllad! Efteråt!?
Är det någon läsare som var med i 
damernas vollyboll lag, så hör av 
version”…..
Gäller förstås även schackspelare!! 
På tal om Francois P Portins 
korrekthet -han passade ju perfekt 
på Östermalm och folket där. Fanns 
ju en skriftställare med namn Erik 
Zetterström alias Kardemumma 
som var som en ”finne i a…..” på 
trumpet-verket” när det gällde 
eftersändningar till sommarstället… 
fixade till detta gjorde säkert 
Francois P Portin!

Du är i ljust minne bevarad!!
dig till tidningen, så får vi höra din 
Nedan ett par alster signerade 
Francois P Portin. Inte direkt 
oävet? Men varför gömma, dom?

 

Francois P Portin
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Postmilen hemma!
Det finns även ett alternativ att 
springa Postmilen på 
hemmaplan. Den kommer att gå 
ute på Rudans motionsgård
i Haninge lördagen den 30 april. 
Samling/Start kl 10.00. Alla 
kommer att springa ett eller två 
varv på 5 km spåret i Rudan, 
beroende på  vilken distans 
man väljer. Antingen 5 km eller 
10 km.
Vi kommer att hålla till i Haninge 
SOK klubblokal. Anmäl er 
senast den 25
april om ni vill vara med och 
det kostar 100 kronor, anhörig 
150 kr, som sätts in på SPIK:s 
plusgiro 21 62-6. Information 
kommer att finnas på SPIK:s 
hemsidan.

Kostnad: 100 kr, Anhörig 150 kr.

Mer information kommer lite 
längre fram.

Ytterligare upplysningar och 
övrig 
information:
Annelie Buller Granlund, 070-
598 72 08

Hälsningar
Annelie Buller Granlund

SPIKtrampet 21 maj
Cykeltur med start och mål i 
Rosersberg. Mer info kommer 
senare. Anmälan på hemsidan 
www.spikare.se
Välkomna till en härlig 
cykeltur bland hästhagar och 
golfbanor

Simma hemma 
15 oktober
Simmandet 
återkommer vi till, vi 
skall ju hinna med vår- 
och sommar aktiviteter 
först
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KM i Bangolf  8 maj
Spelplats Tanto.Mer info
kommer
senare. Anmälan som vanligt
på
hemsidan www.spikare.se
Välkomna till denna aktivitet!



PM I BOWLING 2022
8-9 oktober på Bowlorama

SPIK får chansen att arrangera PM:et igen!
Tredje gången gilt.Blev ju inställt i mars men

nu provar vi igen......

Spel lördag med två starttider; 10.00/14.00
På kvällen blir det ”efter Bowling” först blir det

”Bowling före mat” alltså skojbowling där hallchefen
är lekledare. Sedan blir det mat. Som alla förstår
är vi alltså kvar i hallen hela dagen. Kompakt och
bra! Inga transporter – för hotellgäster är allt på

gångavstånd!
Vi försöker hålla nere kostnaderna så mycket som

möjligt. En baktanke är ju att detta skall locka
SPIKare att vika lördagen åt bowlingen!

Finalspelet söndag; starttid 09.00.
Beroende på deltagarantal, som vi förstås

hoppas blir stort!
Sex bästa i varje klass från lördagen gör upp om

medaljerna. Anmälan och mer info på www.spikare.se

VÄLKOMNA!
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SPIK klassiker 2022     

Ni vet väl om ni deltar i minst fyra aktiviteter 
på ”hemmaplan” så blir det en gåva vid nästa 
årsmöte, Ni som var på detta årets möte 
har alltså redan en ”pinne” enl följande nio 
aktiviteter!!

Postskidan i Rudan
Årsmöte 2022
Boule i Flempan
Postmilen i Rudan
Bangolf i Tanto
SPIK-trampet i Rosersberg
Golf
Bowling Bowlorama KM
Simma hemma, avslutning på PIFs klassiker!
OBS! Alla SPIK-medlemmar får delta i denna 
aktivitet.

SPIK 100 år 2024
Tidningen har haft ”blänkare” om detta 
jubileum i tidigare tidningsnummer! “Vi 
ska” absolut ha någon form av minne
innehållande text och bilder från aktiviteter 
under ett sekel. Men då måste medlemmarna 
vara med och bidra. Så kom igen nu och tänk 
fram ett bidrag! Stort som smått.
Skicka texter, bilder till Roffe P med adress: 
rolf.pettersson6@gmail.com
Nu är det dags – även bestämt på årets 
årsmöte!!

SPIK-vandringar!
Nu är det äntligen dax med vandringar igen. 
Roffe har skickat ut en ”inbjudan”. Roffe 
räknar med att det ska bli två vandringar i 
maj-juni, en kommer att gå på Söder, där
vi kommer att starta vid T-baneuppgången 
Allhelgonagatan.
SPIK-vandrare ni är välkomna med 
anmälningar till Roffe!!
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www.spikare.se adressen där
alla skall anmäla sig.
OBS ingen inlogg
eller lösen. Välj och tryck på
SPIK symbolen och välj
Aktiviteter kommande!!

Hewar; Årets SPIKare 2021 

Rätt man, på rätt plats!!!!

trannel
Stamp



Aktiviteterna? Minskning hela tiden, var är ni? 
Klämmer in lite bilder, från förr och nu-------

Från 2019 i Rudan

Från 2022

2021

2020

2018
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Var det roligare förr-------

2014

2014 2014

2016

2015
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25
Maj 
2022

    Urban

MANUSSTOPP

 

SPIK:s STYRELSE 2020 
Ordförande:  Lennart Helgesson,

Blomkronegränd 10, 165 78 Hässelby 
tel. 076-776 66 21

Kassör:   Karin Johansson, 
Borgarfjordsgatan 21A, 4202
164 53 Kista 
tel. 7511197

Sekreterare:  Carina Adesol,
Odengatan 81, 113 22 Stockholm
tel. 0709-31 11 66 

Ledamot:   Annelie Buller Granlund,
Svärdsliljevägen 163, 165 78 HÄSSELBY, 
tel. 070-598 72 08

Ledamot:   Sune Pettersson,
Nyckelpigsvägen 35, 125 57 Älvsjö,
tel. 070-323 26 07

Ledamot:              Erik Bovin      Tel 076946583

Ersättare:    Carina Persson, 
Fyrspannsgatan 153, 165 64 Hässelby,  
tel. 070 -742 85 63

     Svante Olsson, 
Styrmansgatan 12, 114 54 Stockholm,  
tel. 661 93 78

SEKTIONSLEDARE
Bordtennis:    Bengt Krantz 

Lindhagensgatan 79 
112 43 Stockholm 
tel. 070-285 01 75

Boule:    Katarina Tell, 
Alstaviksvägen 9 
117 33 Stockholm 
tel. 0739-16 74 01

Bowling:   Svante Olsson,
Styrmansgatan 12, 114 54 Stockholm,
tel. 661 93 78

Cykel:   Annelie Buller Granlund,
se styrelsen

Dart:    Stefan Svedjeby,
Vävar Johansgatan 14, 12069 Stockholm, 
tel. 070-980 20 30

Fotboll:   Johan Lepamets,
Hauptvägen 60, 123 58 Farsta,
tel. 070-643 16 10 

Friidrott:   Annelie Buller Granlund,
se styrelsen

Golf:    Lennart Helgesson,
se styrelsen 

    Hasse Johansson
tel. 073-214 46 87

Simning:    Carina Persson 
se styrelsen

    Annelie Buller Granlund,
se styrelsen

Skidor:  Annelie Buller Granlund,
se styrelsen 

Föreningen:   
G:a SPIK:are 

Stockholms-Postens IK 
105 00 STOCKHOLM

Plusgiro: 2162-6
Hemsida: 

www.spikare.se
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2Nästa tidning utkommer
25 juni 2022!

Glöm inte!

  Postmilen i Rudan 30 april 

  Bangolf i Tanto 8 maj

  SPIK trampet 21 maj

  PM i Bowling 8-9 oktober Bowlorama

– men det kan bli andra datum!

Retur SPIK 105 00 Stockholm


