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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2022 
2023-01-15 

 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke får härmed lämna 

verksamhetsberättelse för föreningens trettionionde verksamhetsår. 

 

Styrelsen  har utgjorts av: 

 Håkan Söderström ordförande 

Bengt G Bengtsson vice ordförande 

Britt-Marie Boisen sekreterare 

Barbro Månsson kassör 

Olof Lindkvist 

Agneta Ehrenborg 

Anders Hultin  

Britten Sollinger 

 Eva Sollén 

 

Revisorer Uno Wallenlind ordinarie 

Sven Persson ordinarie 

Finn Mathisen ersättare 
 

Ombud till SPF Bohusdistriktets årsstämma 

Hela styrelsen sånär som B Månsson (som deltar för distriktets räkning) samt 

Birgitta Loftäng och Jan-Erik Johansson. 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 Barbro Månsson/Monica Siverdal 

Medlemskommitté Håkan Söderström 

Studiebesök  Kristina Hedholm 

Programkommitté  Vakant/Marianne Friman 

Resekommitté Anders Hultin 

Föredrag  Håkan Söderström 

Teaterombud  Margareta Mattsson 

Värdkommitté  Mildred Wickström 

Välkomstgrupp Christina Wockatz 

Omsorgsgrupp Eva Andersson 

Boule  Ingrid Runevik 

Lokalansvar  Jan Erik Johansson 

 

Ombud och ansvariga Läkemedel  Gerd Hallin 

Försäkringsfrågor Lage Johannesson 

Foto, bild och hemsida Bengt G Bengtsson 

 

Kommunens pensionärsråd  
Under år 2022 har föreningen representerats av 

 Agneta Ehrenborg ordinarie 

 Tom Åberg      ersättare 

Ingeli Andreasson ersättare 
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Valberedning Gunnar Häggström sammankallande 

Lage Johannesson 

Hans Larsson      

 

Medlemmar Antalet medlemmar har under året ökat från 819 till 869. 30 har avregistrerats 

och 19 har avlidit. Med 99 nya så har vi alltså en nettoökning med 50. Till detta 

kommer 9 vän-medlemmar. 
 

Styrelsemöten Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemsmöten Medlems/Månads-möten hålls normalt en torsdag varje månad med undantag 

för juli och augusti. 

 Programgruppen har till uppgift att i anslutning till mötena tillhandahålla 

föreläsare/underhållare av god kvalitet. 

 Under året fick vi inte nya gruppen etablerad. Men, så småningom, återinträdde 

den tidigare besättningen och ordnade underhållning av osedvanligt god klass.  

 

Nämnas bör att man utöver ordinarie arbete också arrangerade ett ”Event”, 

noga räknat det omtalade ”Supereventet” på Råda Rum med ett stort antal 

besökare. Detta är sannolikt en viktig förklaring till den goda tillströmningen av 

nya medlemmar som vi sett. 

 

 
  

 

   

Fredagsföredrag Under året har vi genomfört sex föredrag med god anslutning av åhörare: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari Musik med Negar Zarassi och Lowe Pettersso

Februari Årsmöte 2022, med Gertrud och Bo Lundström. Sjöräddning

Mars Musik med Evmarks

April Betraktelser av och med Bo Eek

Maj Ove och Leifs filmproduktion

Juni Musikcafé

September Musikunderhållning med Emelie Sundborn, Rikard Flink och Anders Kwarnmark

Oktober "Bilder och berättelser" med Ulf Magnusson

November "Kåseri och bilder" med Kristian Wedel

December Luciafirande med Wendelsbergskören

Januari Tore Hansson "Trafikvett"

Februari Marie Hurtig "Pixbo herrgård och samhälle, del 1"

Mars Bengt Johansson  "Att avbilda det osynliga"

September Karl Kardos "Ukraina och Ungern"

Oktober Marie Hurtig, "Pixbo, från herrgård till villasamhälle" del 2

November Åke Sjöstedt "Att studera konst vid mogen ålder"
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Kommittén för studiebesök 

 

Under året genomförde vi åtta studiebesök, av nio planerade. Endast 
Lisebergsbesöket blev inställt.  

 

2022-03-01 Studiebesök, Göteborgs Spårvägsmuseum 

2022-03-31 Studiebesök, Rhösska Konstmuseum 

2022-04-27 Studiebesök, Slottsskogstornet 

2022-05-13 Studiebesök, Marstrand   

2022-09-20 Studiebesök, Gunnebo Slott och trädgårdar 

2022-10-06 Studiebesök, Slottsberget på Lindholmen  

2022-11-23 Studiebesök, Logisnext, f.d. Atlet  

2022-12-13 Luciakaffe på Finnsjögården 

 

 

Resor 

Pandemins restriktioner släppte taget så vi kunde försiktigt påbörja 
reseaktiviteter. Vi hann med sju resor till olika mål. Resorna arrangerades och 
genomfördes av resekommittén som bestod av Anders, Maria, Anki och Dan.  
 
Året startade med en dags bridgespel på Bolåsa Värdshus. Fantastisk mat 
och trevligt spel förgyllde drygt 30 bridgespelare denna vintermörka dag. 
 
När våren gjorde sig påmind styrde vi kursen mot Fagerås där vi fick se 
tusentals vårblomster. På hemfärden stannade vi till i Limmared för middag 
och antikrunda. 
  
Traditionellt gjorde vi en tvådagars golftripp under maj, detta år till 
Åsundsholms GK. 
 
Vårterminens kulturresa gick till Pilarne med ett stopp på Sundsby Herrgård 
En tur på Dalslands kanal genomfördes under augusti. Båtfärden var mycket 
uppskattad och vi har aldrig varit så många Vintergäckare på en och samma 
resa, 66 st.  
 
Halland besöktes under september med ett besök på Grimeton och Ästad 
gård där vi bl.a. kunde prova gårdens vin. 
 
Årets resor avslutades med en tur till ÅsleTå där historiens vingslag rådde 
bland låga bonde-boenden. Sveriges största vaxkabinett besöktes också på 
Cesargården. 
 

Teater 
Verksamheten är omfattande. Totalt har medlemmar besökt 41 olika 
föreställningar, 287 biljetter är förmedlade. 
Det har varit ett relativt brett utbud, Allt från Rigoletto, Hoffmanns äventyr 
och Cabaret på Göteborgsoperan till Glenn Miller på Göteborgs 
konserthus och Yeah, Yeah på Göteborgs stadsteater. Totalt 104 
biljetter förmedlade till dessa föreställningar.  
Till flera av föreställningarna har vi kunnat erhålla grupprabatt och vid 
något tillfälle pensionärsrabatt. 
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Det är stor efterfrågan på lunchteatern från medlemmarna. Konceptet är 
att man äter lunch i Göteborgsstadstaters foajé och därefter framförs en 
föreställning. 183 biljetter till 34 lunchteaterföreställningar har vi 
förmedlat. 
Till flera lunchföreställningar har vi inte kunnat tillgodose efterfrågan 
eftersom det finns begränsningar i hur många biljetter vi får boka som 
ombud. Dessutom förutsätter det att vi har en god placering i kön när 
biljetterna släpps. 

  

 

 

 

  

Studieverksamheten  

 Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (Bollebygd).  
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Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 

KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för pensionärsorganisationerna (bland annat Vintergäcken). 
 
Rådet är ett referensorgan i frågor som berör pensionärer inom såväl kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens ansvarsområde (”de som bestämmer i kommunen lyssnar på oss”). 
 
Under 2022 har vi i rådet bland annat lyft fram att Härryda kommun skall ha som mål i sin 
verksamhetsplan att vara den bästa kommunen i Sverige för äldre att leva och bo i. Vi har på 
rådets möte i oktober informerat om Hemtjänstindex som SPF Seniorerna tagit fram. Indexet är 
ett verktyg som Sveriges kommuner kan använda sig av för att jämföra sig med andra kommuner 
beträffande olika kommunala tjänster, boende, service mm beträffande äldre. 
 Vi har även önskat få info om möjligheter och hjälp att hitta centrala lokaler för 
pensionärsaktiviteter.  
Vi har löpande aktivt tagit del av Attendos verksamhet på SÄBO, Säteriet, Mölnlycke 
Vi har inför valet tagit fram en enkät beträffande äldrefrågor som vi skickat till alla politiska partier 
i kommunen. 
 
Pensionärsrådet har också lämnat sina synpunkter till kommunens förvaltning på bland annat: 
 

- Välfärdsnämndens kommande arbete med att ta fram verksamhetsplan 2022-26 samt 

lokalresursplan 2022-24 för de äldre 

- Budget /Verksamhetsplan för Välfärdsnämnden  

- Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-35 

- Avgifter för LSS insatser och Taxe och avgifter för insatser inom kommunal hälso och 

sjukvård mm 

- Detaljplan för Hyltan 2:2 m.fl. Abborrtjärnsvägen, Långenäs 1:101. Härryda kommun 

- Detaljplan för Björröd 1:13,Skällsjöås 

-  

- Detaljplan Hulebäck 1:34, Ny skola i Djupedalsäng. 

- Detaljplan för Bråta ängar. Mölnlycke 

- Detaljplan om hållbarhetsstrategisk prognos i Härryda kommun 

- Vi har blivit informerade om Stadsbyggnadsstudien, Landvetter centrum 

 
Vi har deltagit i 8 möten med kommunen under året, varav ett digitalt. 
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Medlemsregister, hemsida med mera 

 

 Hemsidan  
Sedan starten för fem år sedan har de flesta fel rättats till, och det upplevs inte fruktbart att 

”klaga”. Dock är det tråkigt att den för hemsidor vanliga sökfunktionen inte fungerar.  

 

Hemsidan fungerar dock för att sprida information om vår verksamhet och är flitigt besökt. 

En ögonblicksbild (2023-01-04) gav vid handen att vår hemsida visats 15599 (13 264) ggr 

senaste månaden. Detta motsvarar 18,6 (16,6) besök per medlem och månad.  Motsvarande 

för hela SPF var 5,3 (4,7) besök per medlem. Hemsidan har uppdaterats 226 (173) ggr. Av 

detta är ca 27 (31) referat från föreningens aktiviteter.  

 
Facebook  
Facebooksidan uppdateras i princip lika ofta som hemsidan. Dessa inlägg når normalt 100–

250 läsare. Vissa inlägg publiceras också utanför vår egen site och räckvidden kan då uppgå 

till 5000 läsare per inlägg. Antalet personer som följer FB-sidan har ökat till 273 (200) följare. 

I detta ingår både medlemmar och utomstående. 

  
e-post  
Den digitala tillgängligheten har ökat till 95% (94 %) Detta måste anses högt. Kvarstår dock 

ca 50 medlemmar. Dessa informeras per post två ggr per år.  

 

HÖRNAN 
Hörnan är en blogg där medlemmarna kan komma till tals. Under 2021 gjordes 49 (134) 

inlägg och 6 625 (8 341) visningar.   

 

 

 

Lokaler 

Vår lokal för studiecirklar mm har sedan 2018 skett på Fabriksvägen 13. Hyreskontraktet för 

dessa lokaler har varit Vuxenskolans.  

Under 2022 sade hyresvärden upp detta kontrakt och därmed blev också vi utan lokal. 

Så småningom fastnade vi för en lokal på Trumpetsvampen dit vi flyttade under sommaren. 

        

 

Övrigt  

Vintergäcken är fortfarande distriktets största förening! 

Vår storlek och tillväxt är i sig inget mål men är, enligt min mening, en kvittens på att det utbud vi har 

av aktiviteter tilltalar våra medlemmar. Sättet vi arbetar på är i sammanhanget helt avgörande och vi 

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

vill ha. 

 

2022 fick vi arbeta i stort sett ostörda av Covid 19-pandemin. Saker och ting blev tveklöst mycket 

enklare.  

Studiecirklarna erbjuder många möjligheter för våra medlemmar. Monica Siverdal, tillsammans med 

goda kollegor, har skött detta viktiga och stora område mycket väl. Anders Hultin reseansvarig, har  

”ångat på” och året har präglats av hög aktivitetsnivå.   

 

Programmen på månadsmötena, som programkommittén ansvarat för, är en bra blandning av god 

underhållning och intressanta föredrag som lockar många besökare.  
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Viss oreda uppstod när vi inte lyckades etablera den nya kommittén. De facto var vi utan 

kommittémedlemmar under en period. Så småningom trädde den tidigare kommitténs medlemmar 

temporärt in med gott resultat. 

 

Studiebesök, under året tillträdde Kristina Hedholm som sammankallande men Ingrid Timles kvarstår i 

gruppen. Återigen ett år med spännande besök och bra deltagande. 

 

Vi har också en välkomstgrupp som Christina Wockatz leder. Gruppen ser till att nya medlemmar 

känner sig välkomna. Omsorgsgruppen fick under året en ny ansvarig, Eva Andersson. Gruppen 

uppmärksammar medlemmar som av olika anledningar har det svårt. 

Margareta Mattson och Ulla Nordström har etablerat vår teaterverksamhet med tillgång till biljetter för 

ett omfattande program. Under en tid hade vi inte denna verksamhet men allt tyder på att vi tillgodoser 

en stor efterfrågan.  

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 vän-medlemmar som bor i andra 

kommuner och som uppskattar vårt utbud av aktiviteter och därför gärna reser lite längre för att 

komma till oss. 

 

Detta är min sista verksamhetsrapport i egenskap av ordförande i Vintergäcken. Det har varit några 

intressanta år då vi: fortsatt ökat antalet medlemmar, konverterat till central uppbörd 

(medlemsavgifterna), nästan till fullo avvecklat all distribution av information per papper/post samt 

flyttat till nya lokaler. Att vi lyckats med detta även med en pandemi hängande över oss, tyder på 

styrka. 

 

 

Håkan Söderström 
ordförande 


