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1 Förord 
 
Det övergripande uppdraget att arbeta för Livskvalitet, Inflytande och Valfrihet är uppfyllt 
med vår nedan redovisade verksamhet. 
Föreningens verksamhetsplan, som anmäldes på årsmötet 2016, har följts och vi har uppnått 
flera av målen under året. 
Vår nya organisation med flera ansvariga i stödfunktionerna har visat sig ha en god inverkan 
på samarbetet i föreningen. 
Flera nya idéer har diskuterats, som kommer att redovisas på årsmötet och starta under 
våren 2017 i liten skala för att sedan utvärderas. 
Nya idéer och nya funktionärer hör ihop och vi kommer under våren att rekrytera 
intresserade medlemmar. 
 
Operativa mål 
Det första målet att ”medlemsantalet ska öka” har inte kunnat uppnås. Det är en trend i 
medlemsorganisationer i hela Sverige att intresset att vara medlem minskat.  
Vid vår och förbundets stora medlemsvärvningskampanj i höstas kolliderade aktionen med 
lanseringen av de nya systemen för medlemsregistrering och ny plattform för Webbsidan.  
Något resultat har ännu inte kunnat mätas pga att systemen ännu inte är fullt i drift.  
I medlemsstatistiken har Förbundets statistik använts. 
 
Det andra målet att ge ut JärfällaSENIOREN med 5 nummer och att ha information på Webb-
sidan har uppnåtts. (Namnbyte på årsmötet 2016 från Föreningsmeddelande.) 
 
Det tredje målet erbjuda kommunikation på Facebook för våra medlemmar har uppnåtts. 
 
Det fjärde målet att verka i Kommunala Pensionärsrådet och i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet har uppfyllts. 
 

Vi har svarat på remisser som berör seniorer och vi har deltagit i arrangemang som 
Förbundet och Stockholmsdistriktet anordnat. 
Tre insändarartiklar har blivit publicerade i Mitt i Järfälla och i JärfällaTidning. 
 
Förra årets årsmöte var vår ordförande Christina Rogestam talare. Vi framför vårt tack. 
 
Järfälla 2017-02-14 

          Styrelsen 
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2 Föreningens funktionärer 

Styrelse 

Vid årsmötet tisdag den 17 februari 2016 valdes ordförande och styrelseledamöter samt en 
suppleant. Vid det följande konstituerande mötet fastställdes följande ansvarsfördelning, som har 
justerats något under året pga dödsfall: 

Ordförande: Anita Gröning Persson och sekreterare hösten/vintern 2016/17 
Vice ordförande: Lena Drevemo, Sekreterare: Anders Folkeson – avled 4 juni 2016 – vakant 

Avtalsfrågor mm: Kenneth Gustafsson. 
Kommunikationsfrågor: Jan Gunsell Medlemsfrågor: Maj-Liz Nilsson 
Sociala frågor/samhälle: Ann Hedberg Balkå Suppleant: Gun Wig – ingått som ordinarie efter det 
Anders F. avlidit. 

Ekonomi: Nils Cederström, (adjungerad). Vi hade en biträdande kassör till och med årsmötet 2016. 
Styrelsen har hållit ett konstituerande sammanträde och 9 protokollförda sammanträden. 
Ett arbetsutskott (AU) fastställdes enligt de nya stadgarna till att bestå av Anita Gröning Persson, 
Lena Drevemo, Anders Folkeson (till och med maj månad) och Nils Cederström. Maj-Liz Nilsson har 
ingått från och med juni 2016. Arbetsutskottet har haft 6 möten och 3 möten tillsammans med VU. 

Verksamhetsutskott (VU), bestående av arbetsutskottet och de ansvariga för stödfunktionerna, 
medlemsservice, evenemang och aktiviteter, lokala grupperna och ansvarig för kalendariet. Vid 
behov har även andra medlemmar ur styrelsen bjudits in att delta. 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla som medverkat för att genomföra vår mycket omfattande 
verksamhet. Vi vill också tacka alla medlemmar, som på många sätt har stöttat föreningen. 

Ca 200 medlemmar har gjort värdefulla insatser under året. De har avtackats på olika sätt. 

Vi har känt stort gensvar för våra ansträngningar att ordna ett varierande och intressant program,  
ha en fin anda i vår förening samt att ta tillvara medlemmarnas intressen i det seniorpolitiska 
arbetet. 

Slutligen tackar vi Järfälla kommun för det kommunala bidraget, Studieförbundet Vuxenskolan för 
aktivitetsbidrag, företag och enskilda som skänkt varor mm till vår loppmarknad och våra lotterier 
samt alla våra sponsorer som främst genom annonsering bidragit till att vi kunnat genomföra 
verksamheten med förhållandevis låga medlemsavgifter och i flera fall kunnat subventionera 
deltagaravgifter. 

Revisorer 
Ordinarie revisorer har varit Lars Markstedt och Berit Lykvist samt revisorsersättare, Lars Levin. 

Valberedning 

Lars Friberg, sammankallande, Håkan Grunder, Anita Mickos, Hannes Tjerneld  och Majken Öman. 

Representanter i Järfälla Kommuns Pensionärsråd (KPR) 

Vuokko Stolpe, vice ordförande i KPR, Anita Gröning Persson, Ann Hedberg Balkå och 
Anita Jonsson. 
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Organisation 
Verksamhetsplanens organisationsschema 2016-2017. Bilaga 1 

 

Övriga funktionärer 
Nedanstående medlemmar har under året (eller del av året) ansvarat för följande övriga uppgifter: 
    Lokala grupper 
Evenemang    Samordnare Håkan Grunder 
Samordnare Kerstin Frodener-Andersson                Håkan Grunder 
                  Kerstin Andersson 

                  

 
 
Föreningsmöten 
Ann-Christin Jelvestam 
 
Resegruppen 
Åke Kervefors 
 
Studiebesök 
Lucy Källebring 
 
Teater och musik 
Maylis Norberg 
 

Medlemsservice på expeditionen: 
Samordnare Krister Björnsjö 

Maria Bergvall 

Berit Jarlemar Elwin 

Inger Holmgren 

Lucy Källebring 

Lena Larsson 

Britta Lindberg 

Maj-Liz Nilsson 

Viveka Pettersson 

Gunlög Sanner Norling 

Birgitta Westerberg 

Majken Öhman 

 
Betalningskontroll 
Samordnare  Gertrud Sundqvist 
Maj-Liz Nilsson Stig Svensson  
  

 
Jakobsberg: Ingrid Arvidsson, våren 
 Gunilla Edlund, våren 
 Anneli Lundahl, våren 
 Ulla Jakobsson, hösten 
 Maylis Norberg, hösten
   
Kallhäll och Stäket: Barbro Airijoki 
 Ingrid Björnsjö 
 Gudrun Kervefors 
 
Viksjö: Gerhild Kullberg 
 Britt Gerremo 
 Gudrun Levén 
 Ulla Sjögren 

 

Packning och distribution: 

Samordnare Krister Björnsjö 

 AnneKatrine Arveteg 

 Håkan Jelvestam 

Inger Holmgren 

 
Medlemsregistrering 
Samordnare Maj-Liz Nilsson 
  John-Olof Thulin 
     Christina Eriksson
    
Hemsida www.spfseniorernajarfalla.se  
Samordnare Jan Gunsell 
Ansvarig utgivare      Lena Drevemo 
Webbmaster:   Hans Bengtson 
    
  

Rastfadderverksamheten    IT:                           Hans Bengtson  
Samordnare Ann Hedberg Balkå                                 Christer Norling
  Sune Månsson       Hans Claesson
  Eva Mölleborn        Lars Norling  
        Curt Wallin 

  Facebook:      Lars-Erik Larsson
       
 

http://www.spfseniorernajarfalla.se/
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Distriktets årsmöte       Styrelsen   

 
Ombud m m 
Samordnare Ann Hedberg Balkå   
Begravningsombud:   Marianne Kristensen  
Kostombud:   Ulla Elers 
Pensionsombud:   Björn Friberg 
Syn- och hörselfrågor:      Anita Jonsson 
Säkerhetsombud:      Sture Höglund 

       
SV-samordnare     Karin Nilsson     
Studieverksamheten     

 

3     Administration och avtal 
Första halvåret var Anita Gröning Persson och Anders Folkeson ansvariga för den löpande 
verksamheten. Andra halvåret – efter Anders bortgång har ordföranden haft hela ansvaret. 
Föreningens många avtal har Kenneth Gustafsson hand om. Inköp till lokalen Aspnäsvägen 24 har 
Louise Johansson ombesörjt. 
 

4 Ekonomi 

Föreningen har god ekonomi. Resultat och balansräkningar samt revisionsberättelse återfinns som 
bilaga 2 resultaträkning och bilaga 3 balansräkning. Bilaga 4 revisionsberättelse. 

Medlemsavgiften har varit 240 kr för boende i Järfälla och 270 kr för övriga. Vid inträde 1 
september eller senare har avgiften för inträdesåret varit 100 respektive 110 kr. För vän-medlem, 
dvs medlem som är huvudmedlem i annan SPF-förening, har avgiften varit 100 kr, under sep – dec  
50 kr. Den lägre avgiften för vän-medlemmar beror på att föreningen inte behöver betala avgifter 
till förbund och distrikt för dessa. 

Föreningens avgifter till förbundet och distriktet är 130 respektive 40 kr för varje medlem. 

Årsavgiften för medlemmarna beslutades på årsmötet 2016 till 275 kronor från och med 2017. 
Ingen ändring för vän-medlemmar. 

Inom SPF Seniorerna Järfällas ansvarsområde finns två sektioner med eget redovisningsansvar. 
Dessa belastar inte föreningen ekonomiskt. 

 

Bilaga 2 och 3 
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5 Medlemmar 

Ansvarig Maj-Liz Nilsson 
Nya medlemmar har inbjudits till informationsmöten 8 gånger under året. 

Av årets 76 nya medlemmar har totalt 62 personer deltagit. 

Årets jubilarer, de som fyller 80, 85, 90, 95 under året, har firats vid två luncher, fredag 27 maj i 
restaurangen i Flottiljens äldreboende  och fredag 28 oktober i Församlingshemmet vid Järfälla 
kyrka i Barkarby. 

Alla från och med 75 år har fått ett kort med födelsedagshälsning vid ”jämna födelsedagar”. 

Totalt har 277 jubilarer inbjudits och 124 gäster deltagit.  

Vid dödsfall har en kondoleanshälsning sänts till efterlevande medlem. 

Antalet medlemmar var 2.664  personer 1/1 2017. 

Den specificerade redovisningen har slopats. MiRiaM, det nya medlemsregistret är under 
utveckling och statistik – modulen är inte inkörd ännu. 

 

6 Kommunikation 
Ansvariga Lena Drevemo och Jan Gunsell, och under hösten även Gun Stråth. 

Vårt medlemsblad ”Föreningsmeddelande” (FM) har efter namntävling döpts om till 
JärfällaSENIOREN (JS), med aktuell information till medlemmarna om föreningens verksamhet.  
Den har distribuerats i fem nummer under året. Visst redigeringsarbete har köpts externt. 
Annonshanteringen har under året delvis lagts ut externt. Annonsvolymen har behållits på en 
acceptabel nivå. Ansvarig utgivare är Lena Drevemo. 

JS har tryckts i upplagor på mellan 2 500 och 3 300 ex, antalet beroende på hur många exemplar 
som sänts ut till 65- och 68-åringar som inte är medlemmar. Under året har ny leverantör till 
tryckningen valts. Detta har medfört väsentligt lägre kostnader. Distributionen till så gott som alla 
adressater i Järfälla har utförts av drygt 60 medlemmar, s k brevduvor. Till övriga har utsändning 
skett per post. Brevduvornas arbete medför en besparing på c:a 60 kr per medlem. Den stora 
upplagan medför att arbetet med packning av materialet som skall distribueras blir omfattande. Ca 
tio medlemmar har under två förmiddagar arbetat med detta före varje distributionstillfälle. 

Föreningens hemsida, www.spfseniorernajarfalla.se, innehåller information om föreningen, dess 
arrangemang och aktiviteter. För att säkerställa en aktuell hemsida sker fortlöpande uppdatering. 
Innehållet i varje nytt JS införs. Fram till publicering av nytt nummer finns alla resor och 
evenemang, som är presenterade i aktuellt JS, kvar på hemsidan. De redan genomförda har där 
indikerats med ”Datum passerat”. Från hemsidan har man även kunnat länka sig till ett omfattande 
Picasa fotoalbum och YouTube med filmer från föreningsaktiviteter. Tyvärr har Google förändrat 
hanteringen i Picasa. Vi letar nu efter nytt sätt att visa foton. Dessa foton och filmer kommer från 
medlemmar som deltagit i föreningens resor och övriga arrangemang.  

Förbundets plattform för hemsidan innehåller besöksstatistik. Under 2016 fick vår hemsida. 7911 
(7593:2016) besök. 25 % av besökarna öppnade hemsidan för första gången. Tre personer har 
rekryterats för att underhålla hemsidan. 

För att skapa intresse och informera, särskilt bland yngre seniorer, ger sociala medier nya 
möjligheter. En Facebook-sida för föreningen har skapats och underhålls. Fler medhjälpare för den 
fortlöpande hanteringen av Facebook har rekryterats under året. 

http://www.spfseniorernajarfalla.se/
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7 Marknadsföring 

Nationaldagen den 6 juni, deltog vi med ett informationsbord vid Görvälns slott. Till evenemanget 
hade 2 nya Beachflags köpts in med SPF Seniorernas logga. Funktionärerna bar SPF-kepsar. 

På Järfällafestivalen i september deltog vi med informationsbord och samtalade med intresserade 
personer. 

Vi har deltagit med debattartiklar i lokalpressen, dels betr. bostadsfrågor och beträffande 
tillgänglighet vid nya pendelstationerna. Tillsammans med andra Järfällaföreningar har våra 
sommaraktiviteter varit publicerade på Järfälla kommuns hemsida. 

Under året har Christina Wallerfelt varit ledamot i Järfälla Lokal TV:s styrelse. 

 

 

8 Socialt, samhälle 

          Ansvarig Ann Hedberg Balkå 

Väntjänsten 
Väntjänsten har omlokaliserats till de Lokala grupperna på grund av få förfrågningar. 
I de lokala grupperna finns möjlighet till kontakter med ev. personer, som önskar hjälp. 

Rastfaddrar 
Rastfaddrar: Verksamheten, som innebär att seniorer ställer upp på låg- och mellanstadieskolornas 
skolgårdar en dag i veckan på överenskommet dagspass, har skötts av Sune Månsson och Eva 
Mölleborn har under året aktivt arbetat fram hur rastfadderverksamheten ska utvecklas. De har 
aktivt ringt runt till medlemmar under hösten för att starta upp rastfadderverksamheten i främst 
Viksjö skolorna. Ett informationsmöte för nya faddrar skedde 30 nov där information om 
verksamheten gavs samt föredragning om Barnkonventionen. Tanken är att starta aktivt under 
första kvartalet 2017. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande organ till kommunpolitikerna. KPR har haft 
sex sammanträden. KPR är remissinstans i ärenden som berör de äldre, t ex avgifter, bostäder och 
andra viktiga samhällsfrågor. KPR är även informationsmottagare när det gäller förändringar inom 
främst den kommunala styrningen.  
SPF samarbetar med PRO och RPG. Under året har vi deltagit i referensgrupp för ÄBIC, äldres 
behov i centrum. Vi har deltagit i utformning av nya boenden. Vi har deltagit i arbetet med att 
föreslå hur KPR kan utvecklas till ett reellt rådgivande organ till socialnämnden.  
Föreningen har lämnat synpunkter på förslag om förändring av avgifter inom äldreomsorgen. Vi har 
även lämnat synpunkter på budgeten för Äldreomsorgen. SPF har samordnat tillsammans med PRO 
och RPG ett arbete för framtiden boende för äldre som lämnas till socialnämnden i jan-17 
Föreningen har varit representerat vid en KPR-konferens för länets kommuner av Anita Gröning 
Persson och Ann Hedberg Balkå. 
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Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
Ordföranden har på uppdrag av Järfällas övriga pensionärsföreningar varit ledamot i KTR. 
Rådet har sammanträtt 3 gånger. Speciellt problem vid pendeltågsstationerna har debatterats. 
 
           Polisens Seniorråd startade under året. Vi är representerade av Lena Drevemo, Ann Hedberg 
Balkå och Marie-Louise Cederström. 
 

Artikel /Insändare 
Artikel /Insändare i våra två lokala tidningar har under sommaren varit införda om behovet av 
mellanboende och utökad valfrihet av Ann Hedberg Balkå. Artikel om buss/pendeltrafiken för 
Järfälla har varit i lokala tidningarna gemensamt  från SPF, PRO och RPG. 
Ordföranden har deltagit i Trafik och regionplaneförvaltningens Pensionärsråd på uppdrag av 
distriktet. 
 
 

9 Expedition och Medlemsservice 
 

        Ansvarig Krister Björnsjö 

På Expeditionen Engelbrektsvägen 16B, tillhandahålls medlemsservice för besökande, per telefon 
och e-post. Man tar emot anmälningar till föreningens evenemang och andra aktiviteter, lämnar ut 
beställda biljetter till teatrar och konserter samt besvarar allehanda frågor om föreningen, 
medlemskap etc. 

Expeditionen har under öppethållande varit bemannad av två medlemmar i 
medlemsservicegruppen. 

Expeditionen har hållits öppen   
- måndagar Kl 9 – 12  (året runt) 

- tisdagar Kl 14 – 16  (ej juni – aug) 

- torsdagar Kl 9 – 12 (ej 16 juni – 15 aug). 

Expeditionen har en informationsservice i en telefonsvarare. Där ges information om vissa aktuella 
arrangemang och nyheter och ändringar beträffande aktuella evenemang. 

På expeditionen har inkomna betalningar till arrangemang noterats i anmälningslistorna av 
betalningskontrollgruppen. Vid behov har de påmint medlemmar som missat sista betalningsdag 
för ett arrangemang som de är anmälda till. 

Föreningslokalen Aspnäsvägen 24A används för sammankomster med upp till ca 40 deltagare. I 
lokalerna har genomförts sammanträden, bridgespel, studiecirklar och många evenemang. 
Hörselslinga finns i lokalen. För högtalaranläggningen har en fast installation gjorts, för enklare 
handhavande. 

Packning och distribution Efter leverans av Föreningsmeddelande/JärfällaSENIOREN från tryckeriet 
har ett tiotal medlemmar i gruppen för packning och distribution packat dem i kuvert, vilka sedan 
har delats ut till de c:a 55 sk brevduvor som har delat ut dem i varsitt postnummerområde eller del 
av ett sådant. Till medlemmar utanför Järfälla och i några områden inom kommunen har kuverten 
befordrats per post. 
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10 IT och webb och Facebook 

Ansvariga Hans Bengtson, Christer Norling  och Lars-Erik Larsson 

Organisation av IT-verksamheten 

IT-frågor har hanterats inom en IT-grupp som består av fem medlemmar. Gruppen svarar för IT-
tekniska frågor såsom hemsida, maskiner och programvara. Gruppen deltar även i flera 
utvecklingsprojekt inom föreningen och bemannar Datorhjälpen.  

Datorhjälp 

Datorhjälpen har under året varit en öppen verksamhet där alla frågor på nybörjarnivå rörande 
datorer kunnat ställas. Solveig Carlsson har biträtt som lärare. 

 Datorsystem 

På expeditionen finns två stationära pc-datorer, samt en kombinerad kopiator/skrivare och 2 
mindre skrivare. Dessutom finns två bärbara pc som huvudsakligen används vid anmälningar till 
evenemang på ”första anmälningsdagen”. I lokalen A24 finns en äldre dator med ansluten oh-
kanon. I konferens-rummet E16B finns en ännu äldre dator, till vilken man kan ansluta bildskärm 
(ger en arbetsplats) eller oh-kanon. 

 Evenemangssystem 

Som administrativt stöd till den omfattande verksamheten med evenemang och aktiviteter 
använder föreningen ett egenutvecklat system som baseras på kalkylprogrammet Excel. Systemet 
har nu använts under några år. Det har hela tiden utvecklats och förbättrats. Under året har flera 
”makron” utvecklats, vilka underlättar bokningsarbetet och gör det säkrare. 

Förbundet arbetar vidare på att släppa ett system för användning ute i föreningarna. För att passa 
på föreningsnivå har vår förening beskrivit de funktioner vi vill se i systemet. 

11 Möten 

 Föreningsmöten 

Vid årets höstmöte var Herman Lindqvist talare. Vid kaffet därefter fanns möjlighet att diskutera 
Facebook. Ett 80-tal medlemmar deltog. 

 Lokala träffar/månadsmöten 
Samordnare: Håkan Grunder 

De fyra arbetsgrupperna i Barkarby/Skälby, Jakobsberg, Kallhäll/Stäket och Viksjö har arrangerat 
lokala träffar var tredje vecka, med varierande inslag som föredrag, kåserier eller 
musikunderhållning. Kaffe/te med dopp har serverats. Inför julen ordnade några lokala grupper 
luciatåg och servering av julgröt. Några av Lokala grupperna har även ordnat promenader. Under 
hösten ändrades till en träff i månaden. Vid träffarna har mellan 10-70 personer deltagit. 
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12 Föreläsningar 

Ansvariga: Lena Drevemo, Ingrid Kvist, Ull-Britt Ström och Karin Nilsson. 

Under året har föreningen anordnat fyra föreläsningar i olika ämnen 

10 mars ”Är döden förhandlingsbar?” Professorn i filosofi Torbjörn Tännsjö föreläste. Föreläsningen 
handlade om livets slutskede och hur läkare och patient kunde underlätta den tiden. 

60 personer kom, lyssnade och delgav varandra sina synpunkter. 

20 april  ”Silver Life”, ett nytt koncept för gemenskap, aktiviteter, service och omvårdnad på äldre 
dagar presenterades av VD Mats Sundbom. 

20 personer träffades och lyssnade i vår lokal. 

20 oktober ”De vilda Vasarna – en våldsam historia”  Författaren Herman Lindqvist berättade om 
sin senaste bok. Inspirerande och lättsamt beskrev författaren denna tid i svensk historia, där en 
far och hans tre söner blir Sveriges kungar. 

Ca 160 personer lyssnade i Kallhälls Folkets hus 

1 december ”Inspiration till en enklare vardag” Elisabeth Helgöstam, leg. Sjukgymnast, arbetar på 
Järfälla kommu. Hon gav information, tips och råd, som kan underlätta vardagen för oss seniorer. 

13 personer lyssnade på detta i vår lokal. 

 

13 Evenemang och aktiviteter 

           Samordnare Kerstin Frodener-Andersson 

   Mat mm 

   Räkafton februari   Jakobs Hörna 2 tillfällen, februari 

   Italiensk afton, maj   Vinprovning 2 tillfällen, mars     

   Vårlunch Wenngarn, maj   Gubbarna bjuder till 2 tillfällen, april  

   Södervandring 2 tillfällen, maj och sept. Utflykt Möja, augusti  

   Surströmming, september 

           

    Resor  

    Samordnare Åke Kervefors. 

    Under året har 27 resor planerats. 13 st (1 dags), 6 st (2-4 dagars),  6 st (5-8 dagars) och 

    2 st (11-16 dagars). 

    Jockkmokks marknad  3-5 februari Alla Hjärtans kryss 9-10 februari 

    Kuba med Carlos Luna  14-28 mars Café Rosella  14 mars 

    Konst och Musik i Vaxholm 1 april Cinderellakryssning 12-13 april 

    Nynäshamns Ångbryggeri 26 april Kultursalongen i Helsingfors  9-11 maj 

    Normandie och Bretange 9-15 maj Hjälmare kanal 17 maj 
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    Försommarresa till Österlen 31 maj- Konst & Musik i Vaxholm 1 juni 

    och Sofiero    3 juni Claes Moser & Linea Sallay (ny resa) 

    Saltsjöbaden & Solsidan 14 juni 

    Dalhalla Malena Ernman  inställd  Tusen Öars Kryssning   4 aug. 

    Skottland   15-23 aug. Musikbåten Blidösund   2 sept 

    Det nya Stockholm centrala delar 1 sept Det nya Stockholm förorter 7 sept 

    Skörderesa till Åland  17 sept Höst och vandringsresa Åland 22-23 sept 

    Siciliens förlovade land (NY) 24/9-1 okt Sydafrika  29/9-10 okt 

    Belgrad (ändrade dagar)  1-5 okt Viltbordsresa Eckerölinjen 18 okt 

    Marocko 19-26 nov  inställd Julbordsresa, Viking Lines Rosella  1 dec 

    Krakow   4-8 dec 
 

Teater, musik och film 
Samordnare May-Lis Norberg 

Föreningen har förmedlat köp av biljetter till ett stort antal teaterföreställningar och konserter i 
Stockholm och i Folkets Hus Kallhäll. I de flesta fall har 30 – 40 biljetter per föreställning kunnat 
tillhandahållas. Vid större efterfrågan har biljetter till ytterligare en eller flera föreställningar i 
allmänhet kunnat beställas och tillhandahållas. I några fall dubblerades eller flerfaldigades 
föreställningarna. 

Réene Fleming sjunger Hillborg, Konserthuset 15 pers  10/2 

Charley´s tant, Intiman   17 pers  19/2 

Tonsättarweekend African Prophetess, konserthuset     3 pers   8/4 

Den goda människan I Setzuan, Kallhälls Gamla Folkets hus, 16 pers  10/4 

Farmor och vår Herre Stadsteatern , Klarascenen 

Svenska-Amerikalinjen, Södra Teatern  26 pers  10/6 

Opera Fantistica, Berwaldhallen,  20 pers  25/9 

Eldfågeln, Berwaldhallen     6 pers  16/12 

 

Följande konserter har arrangerats 

I samverkan med PRO Järfälla, ABF, Folkets Hus Kallhäll och Vuxenskolan:  

Samordnare Alva Sundström 
  Peter Lind And The Cabaret Band, Jazzkonsert 14 mars 
  Jazzkonsert med New Orleans Heat 10 okt 

 
 

Samordnare Janne Möller 
Nyårskonsert på Berwaldhallen                  31 december 
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Föreningen har överenskommelser med lokala orkestrar och körer om försäljning på expeditionen 
av rabatterade biljetter till föreningens medlemmar till konserter och andra arrangemang i Järfälla. 
I samarbete mellan vår förening, PRO Jakobsberg, Järfälla kommun och biografen Falken har 
pensionärer erbjudits kvalitetsfilmer till reducerat pris under dagtid. 
På motsvarande sätt har kvalitetsfilmer visats ungefär varannan vecka på Folkets Hus Bio i Kallhäll i 
samarbete mellan FH, PRO Kallhäll-Stäket och vår förening. 

Studiebesök mm    
Ansvarig Lucy Källebring 
Svartbrödrars kloster 13 januari 
Rettigska huset 23 februari, 18 november 
Ersta diakoni 15 mars 
Fågelmorgon   4 maj 
Stadsbiblioteket 17 maj 
Anne Franks utställning 14 juni 
Aula Medica 30 september 
Operan 18 oktober 
Rörstrands slott   5 december 
  

 PUB aftnar 

Samordnare Håkan Grunder. PUB-kommitté: Håkan och Carin Grunder, Lars och Gerd Friberg, Inger 
Humble, Dan Larsen och Eivor Mållgren. Övriga medverkande delar av ”Engelbrektarna”. 

4 pubkvällar arrangerades under 2016. 

Varje kväll korades en kvinnlig och en manlig Dartmästare. Musiker var Rune Häggström och Stefan 
Svennerby. Sångfåglar var Gunborg Andersson, Monica och Raili Ahlfors Buresund. 

Gäster mellan 65-115.   

Studier – Studiecirklar, samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 

Föreningen har under året fortsatt samarbetet med SV. Det omfattar studiecirklar och 
kulturarrangemang. Bland studiecirklar under 2016 kan nämnas: litteraturcirkel, smarta telefoner 
och Ipads, matlagning för herrar, engelsk konversation och träslöjd. Samtalsgrupp: Nutids- och 
framtidsfrågor, kulturcirkel samt Qigong. SV har lämnat ett mindre bidrag per anordnat 
kulturarrangemang.   

 

14 Friskvård 

Samordnare  Bengt Nordin 
 

Verksamheten i de olika aktivitetsgrupperna har som tidigare år varit stor. Här redovisas 
omfattningen av aktiviteter som genomförts 2016. 

  

Bordtennis: 

Samordnare Allan Goldman och Olle Sundström 20 spelare/träningstillfälle har deltagit 

    Vid 31 tisdags- och 29 torsdagsträffar. 
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Boule: 
Efter lång tids väntan har en redskapsbod ställts upp vid de nya boulebanorna vid Vattmyravallen.  

Ett arrendeavtal för skötsel är under diskussion med kommunen.  

Samordnare Bengt Sundström   25-30 spelare/gång har deltagit vid de 

och Lucy Källebring    80 speltillfällen som ordnats. 

Bowling  

Samordnare Per-Erik Engdahl  20-30 spelare/gång har deltagit i de 30  

och Gun Hasselqvist     speltillfällen som ordnats 

 

Bridge 

Ordförande Owe Rönnquist Två barometertävlingar, en bridgeresa till Åland och tillika  

   tävlingsspel 4 dagar/vecka. Totalt omkring 3000 spel med 
   cirka 30 spelare per gång 

Golf  

Samordnare Elof Fogbrand och 

 Marie-Louise Jagusch   3 golftävlingar har arrangerats med ca 100 deltagare 

Mattcurling 

Samordnare Kalle Nissar  25 spelare/gång har spelat vid sammanlagt 23 tillfällen 

 och Ulla Håkansson 

Sångkören Kvarnen  

Ordförande Ingrid Wahlman 25 sångare har tränat vid 30 tillfällen. Dessutom har 

Kören framträtt för publik/åhörare en handfull gånger 
under verksamhetsåret.  

Träslöjd 

Samordnare Tor Abrahamsson och 2 grupper varje onsdag under skoltermin. 

Lars-Erik Larsson och   

Vandringar  

Samordnare Kurt Holmström 10-30 vandrare/gång har deltagit i totalt 19 vandringar 

Vattengymnastik  

Samordnare Märtha Thumser 23 deltagare/gång har tränat vid 33 tillfällen 
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15 Ekonomiskt resultat 
 

Texten under denna rubriken finns i pappershandlingarna som kan hämtas på expeditionen eller 
på årsmötet. 

Bilagor 
 

Bilaga 1  Organisationsschema bilaga till Verksamhetsplanen 2016-2017,  

                något reviderad på grund av dödsfall. 

Bilaga 2 Resultaträkning  2016 

Bilaga 3 Balansräkning 2016 

 

Revisionsberättelse 2016, utan anmärkningar,  förmedlas muntligt på årsmötet. 

 

 


