
  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018 
2019-02-07 

 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke får härmed lämna 
verksamhetsberättelse för föreningens trettiofemte verksamhetsår. 
 

Styrelsen  har utgjorts av: 
 Gunnar Häggström ordförande 

Håkan Söderström vice ordförande 
Britt-Marie Boisen sekreterare 
Barbro Månsson kassör 
Bengt G Bengtsson 
Birgitta Jernström 
Lage Johannesson 
Jan Erik Johansson  
Britten Sollinger 

 
Revisorer Uno Wallenlind ordinarie 

Weine Samuelsson ordinarie 
Finn Mathisen  ersättare 

 

Ombud till SPF Bohusdistriktets årsstämma 
Hela styrelsen samt Birgitta Loftäng, totalt 10 personer, har varit valda 
stämmoombud. 

 
Vid sidan av styrelsen har kommittéer, ombud och ansvariga inom olika områden 
verkat. Sammankallande i kommittéerna har varit: 

 
Kommittéer Studiekommitté Lage Johannesson 

Medlemskommitté Gunnar Häggström 
Studiebesök och utflykter Ingrid Timle 
Programkommitté  Christer Magnusson 
Resekommitté  Jan Erik Johansson 
Föredrag  Håkan Söderström 
Evenemang  Leif Allvin 
Värdkommitté Siv Hallberg 
Välkomst- och omsorgsgrupp Marja Häggström 
Boule  Ingrid Runevik 
Lokalansvar  Jan Erik Johansson 

 
Ombud och ansvariga Läkemedel  Gerd Hallin 

Försäkringsfrågor Lage Johannesson 
Foto, bild och hemsida Bengt G Bengtsson 
Lotterier  Stefan Andersson 

 
Kommunens pensionärsråd  

Under år 2018 har föreningen representerats av 
 Birgitta Jernström ordinarie 
 Bo Axelsson  ersättare 

Gerd Hallin  ersättare 
 
Valberedning Anita Forsberg sammankallande 

Leif Allvin 
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Medlemmar Under året har 50 nya medlemmar tillkommit, 35 har avregistrerats och 18 har 

avlidit. Medlemsantalet var vid årets slut 818, varav 517 kvinnor och 301 män. 
Medlemsantalet har under året minskat med 3 netto (knappt 0,4 %). Därutöver har 
vi 8 vänmedlemmar, d v s medlemmar i annan SPF-förening som betalar 
föreningsavgiften (60:-) till oss. 

 

Styrelsemöten Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemsmöten Månadsmöten har hållits en torsdag varje månad med undantag för juli och augusti:  

 

januari Gunilla & Thomas Poppe Nils Poppe, gycklaren och människan 

  (141 delt) 

februari Årsmöte. Henry Bäckström informerar om Framtidsfullmakt 

   (140 delt) 

mars Sven Östberg Magi och trolleri, fast mest om trolleri Lotteri (92 delt) 

april Caroline Wennergren  ”Drop me of in Harlem” (107 delt) 

maj Jan-Olof Nilsson Lucky Strike Kärlek och dramatik 

   i andra världskrigets skugga (70 delt) 

juni Sommarmåltid.Karl Kardos underhåller (58 delt) 

september Niklas Carlsson. Trubadur med Melodikryss och dylikt (96 delt) 

oktober Kathinka Linde Sorgeliga saker hända Elvira Madigan och  

  Löjtnant Sixten Sparres äventyr. Lotteri. (72 delt) 

november Råda Dragspelsklubb 12-15 man Underhåller med spel  

  och nu förstärkt med Saxofon och Trumpet (81 delt) 

december Julbord på Bolåsa Värdshus. Luciatrupp från Estetlinjen 

  på Hulebäcksgymnasiet underhåller. (58 delt) 

 

Fredagsföredrag 

En ny form av föredrag med smalare inriktning som vänder sig till lite färre 

specialintresserade deltagare. Start under hösten.  

Följande program har genomförts: 

 

september Återträff efter S:t Petersburgresan i maj 2018. (16 delt) 

oktober Sorgebearbetning – Josefin Haraldsson, certifierad handledare 

  i sorgebearbetning (17 delt) 

november Information om Trafikregler och trafiksäkerhetsfrågor (40 delt) 
 

Kommittén för studiebesök och utflykter 

Följande program har genomförts: 

 

januari Frimurarehuset. med Pether Ribbefors. 

 Frimurarehuset. med Pether Ribbefors. Repris 

februari Besök på optikföretaget Multilens AB i Mölnlycke. 

mars Besök på Tillskärarakademin i Gamlestadens fabriker. 

 Hantverksutställningen Gränsland i Krokslättskyrkan. 

 Besök på optikföretaget Multilens AB i Mölnlycke. Repris 

april Naturhistoriska museets allra innersta. 

 Naturhistoriska museets allra innersta. Repris 

maj Rundvandring på Brännö och besök på hembygdsmuseet. 
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september Stampens kyrkogård - med Pether Ribbefors. 

 Stampens kyrkogård - med Pether Ribbefors. Repris 

oktober Mölndals Kvarnby – En guidad visning med Lars Gahrn. 

 Mölndals Kvarnby – med Lars Gahrn. Repris 

 Aftonstjärnan – Göteborgs äldsta biograf och  

 Lindholmens historia med Bertil Nolander. 

november Göteborgs Bryggerimuseum i Högsbo, med ölprovning 

 Göteborgs Bryggerimuseum i Högsbo, utan ölprovning 

 Fürstenbergska palatsets konstsamling. 

 Fürstenbergska palatsets konstsamling. Repris 

december Finnsjögården  Lucia 
 

Resor Teaterresa Falkenbergsrevyn med 50 deltagare. 

S:t Petersburg. 7-dagarsresa 30 deltagare 

Tre Trädgårdar 31 deltagare 

Västgötabygd Skara och Varnhem 57 deltagare 

Lars Lerin utställning Sandgrund Karlstad 26 deltagare. 

MAMMA MIA! THE PARTY, Stockholm, 17 deltagare 

 

Studieverksamheten I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (Bollebygd) har följande 

studiecirklar / kurser anordnats: 

 

Vårterminen 2018 

Akvarell mm Britt-Marie Setterstig 

Akryl och olja Irma Roos 

Androidkurs Lage Johannesson 

Botanik Marie Hurtig 

Boule 1 Ingrid Runevik 

Boule 2 Ingrid Runevik 

Canasta Ingela Groenenberg 

Fotoredigering Ove Sjöstrand 

Hjärngympa (bridge) 1 Jan Erik Johansson 

Hjärngympa (bridge) 2 Weine Samuelsson 

Konstcirkel 1 Birgitta Loftäng 

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng 

Litteratur 1 Birgitta Loftäng 

Litteratur 2 Birgitta Loftäng 

Musiklyssning 1 Britta Seeholm  

Musiklyssning 2 Marja Häggström 

Släktforskning nybörjare  Agneta Steffen 

Släktforskning fortsättare  Agneta Steffen 

Squaredans Reine Storberg 

Stockholm och Sveriges historia  Wilhelm Bagge 

Sveriges flora o fauna Lars Stage och Berit Ekvall 

Vinkunskap Ewa Hagberg 
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Höstterminen 2018  

Akvarell mm Britt-Marie Setterstig 

Akryl och olja Irma Roos 

Androidkurs Lage Johannesson 

Botanik Marie Hurtig 

Boule 1 Ingrid Runevik 

Boule 2 Ingrid Runevik 

Canasta Ingela Groenenberg 

Fåglar i vår närhet Lennart Nyborg 

Hjärngympa (bridge 1) Jan Erik Johansson 

Hjärngympa (bridge 2) Weine Samuelsson 

Konstcirkel 1 Birgitta Loftäng 

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng 

Litteratur 1 Birgitta Loftäng 

Litteratur 2 Birgitta Loftäng 

Musiklyssning Marja Häggström 

Släktforskning nybörjare 1  Agneta Steffen 

Släktforskning nybörjare 2  Agneta Steffen 

Släktforskning fortsättare    Agneta Steffen 

Skåne från luften Wilhelm Bagge 

Squaredans Reine Storberg 

Sveriges flora o fauna Lars Stage och Berit Ekvall 

Vinkunskap Ewa Hagberg 

 

I november genomfördes ett besök hos konstnären Kerstin Bergh 

under Birgitta Loftängs ledning. Besöket blev mycket uppskattat  

och en repris ordnades. 

 

Evenemang 

Under hösten har en evenemangskommitté bildats. Tanken är att ordna 

arrangemang med kända artister i Mölnlycke. Man skall inte behöva åka in till 

Göteborg för att få god underhållning. Kommittén har börjat försiktigt med  

Öckerö Big Band i november och återupptagning av jazzlyssning med Leif Allvin 

och Lennart Nordström. Till våren är kända artister inbokade. Biljettförmedling till 

teater- och konsertbesök har haft mindre omfattning under året. 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

KPR är en mycket viktig kanal för oss att kunna påverka politiska beslut i 

kommunen. Genom våra engagerade representanter i rådet under ledning av 

Birgitta Jernström har vi haft inflytande över flera viktiga beslut. 

Våra representanter har varit aktiva vid samtliga möten med kommunens 

pensionärsråd under året, sju tillfällen under 2018.  

Året började med en enkät till samtliga politiska partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Svaren på denna medförde att så småningom alla partier 

medverkade till att alla över 90 år som känner oro och ängslan har rätt till Särskilt 

boende utan biståndsbedömning, en fråga som behandlats under flera år. 
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Under våren 2018 arbetade våra representanter fram en annorlunda 

befolkningsprognos för personer mellan 80-90 år för år 2017-2026.  

Kombinationen av enkätfrågorna och den specifika prognosen 80-90 år  

ledde fram till att Alliansen i sin budget fastställde 90-årsregeln och  

budgeterade för 200 Kortidsboenden.  

 Beslut om byggande av Trygghetsboenden genom fastställande av detaljplaner 

för 15 lägenheter i Hindås och 87 bostadsrätter i Mölnlycke har också tagits. 

Ytterligare planer finns men ännu fattas avsevärt med främst Särskilda 

boenden för 40-talisterna de kommande åren, något som vår framtagna 

befolkningsprognos tydligt visar. 

Våra representanter i rådet har också bedömt att kommunens planeringshorisont 

för byggande är för kort på grund av alla överklagande varför man nu arbetar vidare 

med en betydligt längre planeringshorisont, ca 20 år, i samråd med våra politiker. 

Under året har våra representanter i rådet som tidigare följt upp vårdcentralernas 

arbete med läkemedelskontroll och har som tidigare funnit skiftande resultat vid  

de olika enheterna. 

Alla avgifter vid äldreboenden och inom hemtjänsten t ex hyror och 

larmavgifter bevakas. 

 

Medlemsregister och hemsida  

Medlemsregistersystemet saknar efter ett par års drift fortfarande väsentliga 

funktioner som fungerade bra i det gamla systemet. I vår styrelse har diskussioner 

förts om att gå över från lokal till central uppbörd. Den lokala uppbörden innebär 

att fakturan på medlemsavgiften kommer från Vintergäcken och betalas till 

Vintergäcken. I det nya systemet innebär det ett omfattande merarbete jämfört med 

förr. 

 

Bengt G Bengtsson har ansvaret för vår hemsida som han med nytänkande 

frekvent uppdaterat. Våra aktiviteter presenteras på ett välkomnande sätt och bidrar 

till att vi får nya medlemmar. Referat från de flesta aktiviteter läggs upp på 

hemsidan. Ove Sjöstrand har fotograferat och Gunnar Jernström har medverkat 

både med fotografier och innehållsrika texter. Vår Facebooksida har vuxit starkt i 

popularitet och har nu över 100 följare tack vare Bengt G Bengtsson. 

 

Lokalbyten Vår nya lokal för studiecirklar mm på Fabriksvägen 13, som vi i dagligt tal kallar 

Fabriken, har vi haft från och med 2018. Den har fungerat bra och vi kan vara max 

c:a 40 personer vid föredrag. Dagtid har vi möjlighet att låna Vuxenskolans 

intilliggande rum och det har hänt att vi har haft tre olika aktiviteter samtidigt. 

Nackdelen med lokalen är att det är ganska långt till parkering, vilket är ett problem 

för rörelsehindrade. Det kan förbättras i framtiden när parkeringshus byggs nära. 

 

Våra månadsmöten har vi numera vanligtvis i Hulebäcksgymnasiets matsal klockan 

15.30.  Det är samma plats och veckodag som PRO har så för att undvika kollision 

får vi ibland ha våra möten senare i månaden än vi brukar. Av praktiska skäl 

serveras kanelbulle till kaffet. Det gör att vi kan behålla månadsmötesavgiften 60:-. 

Vi har fortsatt med kaffet före föredraget eller underhållningen eftersom det visat 

sig fungera väl. Som alternativ lokal har kulturhusets stora sal använts när en stor 

scen behövts eller när många deltagare förväntas. 
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Övrigt Vi är fortsatt distriktets näst största förening men vi har minskat vårt medlemsantal 

marginellt (några promille).  

Vi är helt beroende av våra kreativa och engagerade kommittéer som är lyhörda för 

vad medlemmarna vill ha. 

 

Studiecirklarna erbjuder fortsatt många möjligheter för våra medlemmar.Lage 

Johannesson, som efterträtt Birgitta Loftäng, fullföljer våra ambitioner inom 

området. Jan Erik Johansson har haft ansvar för resor och vi har haft ett sort utbud 

av både korta och långa resor som vi kan genomföra tack vare att vi är så många 

medlemmar.  

 

Programmen på månadsmötena, som Christer Magnusson ansvarat för, är en bra 

mix av god underhållning och intressanta föredrag som lockar många besökare. 

Studiebesök och utflykter under Ingrid Timles ledning har fortsatt med intressanta 

studiebesök med populära besöksmål, ofta med industrianknytning. Flera besök har 

varit så uppskattade att ett flertal repriser har ordnats.  

 

Vi har också en välkomst- och omsorgsgrupp under Marja Häggströms ledning 

som tar hand om nya medlemmar och uppmärksammar medlemmar som av olika 

anledningar har det svårt. 

 

Det är tack vare ovan nämnda och många andra engagerade medlemmar som vi är 

en attraktiv förening som många söker sig till. Vi har åtskilliga medlemmar och 

vänmedlemmar som bor i andra kommuner och som uppskattar vårt utbud av 

aktiviteter och därför gärna reser lite längre för att komma till oss. 

 

Det här är sista verksamhetsberättelsen som jag skriver. Vid årsmötet avgår jag som 

ordförande efter 16 år. Det har varit en stimulerande tid och föreningen har 

utvecklats. När jag tillträdde år 2003 var vi 383 medlemmar och nu är vi över 800. 

En framgångsfaktor har varit många självständiga kommittéer med kompetenta 

ledamöter. Jag tackar för den här tiden och önskar Vintergäcken god framgång. 

 

 

 

 Gunnar Häggström 
ordförande 


