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Verksamhetsberättelse för SPF  Seniorerna Norunda för verksamhetsåret   

2019-02-13 – 2020-02-11.  (Vänligen ta med om du kommer på Årsmötet) 

Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse: 
 
Ordförande  Tony Edlind 
V. ordförande                            Ulla Leijon 
Sekreterare  Torbjörn Trolte 
Kassaförvaltare Sture Hortlund 
Vice kassör  Elisabeth Vällfors Wahlström 
Övriga ledamöter Riho Eliste 
  Inge Sandström 
                                                  Alf G. Lindström 
           Ann-Christine Andersson   
                                                       
Styrelsen har haft  12 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer har varit Kent Hedin 
  Anna-Lena Ettemo 
Ersättare  Gisela Måwe 
 
Ansvarig för hemsidan Kjell Andersson 
Registeransvarig 
 
Trafikombud  Bror Sandström 
      Inge Sandström 
 
Läkemedelsombud                 Eva Carlsson 
                                                      Gertrud Vallgårda    
 
Friskvårds-, syn- och Marianne Liljefors 
hörselombud               Bror Sandström 
  Anita Tynelius 
                            Inez Jansson 
  Anette Wåhlander 
 
Programkommitté Maivor Blixt 
  Lena Grandin 
                               Bengt Ström 
 
Festkommitté  Birgit Eriksson 
                           Kerstin Johansson 
                           Lena Lindholm 
                           Eva Vessby   
Resekommitté                 Anna-Lena Ettemo 
                   Bengt Ettemo 
Biträdande                  Staffan Björk 
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SÄV-grupp                         Lena Lindholm  
på Skogsgården               Kerstin Kolsmyr 
    
Av styrelsen utsedda      Carin Björk 
ombud vid SPF:s              Anita Tynelius 
distriktsstämma               Bror Sandström 
 
Av styrelsen utsedda      Inge Sandström 
ombud vid UPS:s             Kerstin Johansson  
årsmöte 
 
Av styrelsen utsedda      Kerstin Johansson 
ombud vid årsmöte         Inge Sandström 
för samråd Uppsala-       
Knivsta  
                                              
Valberedning                   Maivor Blixt, sammankallande 
                    Ingrid Eliste 

                                                                             Anita Tynelius 
                     Gertrud Wallgårda 
                     Kerstin Johansson  
                      
Representant i  Överlåtet till PRO 
Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden   
                          
Medlemsantalet är vid årsskiftet 341 personer, nettoökning med 6 personer under året.  22 nya 
medlemmar, 2 har flyttat, 9 har lämnat föreningen och 6 personer har avlidit. 
Föreningens ändamål framgår av stadgarna. 
 
Föreningen har haft en omfattande verksamhet i form av möten, resor och ett stort utbud av 
aktiviteter. Styrelsen redovisar här nedan verksamheten under året. 
 

2019 
Utöver alla återkommande aktiviteter, se sist i rapporten, har följande skett under  
Februari Industrimuseum,  

Teater ”Flickvännen” 
Afternoon tea 

Mars  Trivselkväll 
 Månadsträff ”Vi i världen” 
 Teater ”Big Fish” 
 Må Bra Dag 
 Iggesundsrevyn 
April Studiebesök UL-depån 
 Månadsträff ”Från förfalskning…” 
 Naturvandring Dalkarlskärret 
 Boulespel Åland 
Maj Norundan Bussresa 
 Vårfest 
 Teater ”Eka över hela stan” 
 Uppsalarunda Busstur 
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 Aktivitetsdag TippToppen 
 Studiebesök ”Sju Gårdar” 
Juni Gökotta 
 ”Ej endast att blanda med cola”(rom) 
Augusti Resa till Skagen 
September Månadsträff ”Om Sverige i världen” 
 Studiebesök vid SVA 
 Naturvandring vid Wiks slott 
 Pubafton i Storvreta 
Oktober Gruppledarträff 
 Hemlig resa 
 Månadsträff ”Jag är en lantbrevbärare” 
 Teaterbesök  ”Pennskaftet” 
 Storvretapromenad 
 Må-bra-dag 
 Pubafton i Storvreta 
November Teater”The broken cirkle” 
 Musikal ”En värsting till syster” 
 Gåsmiddag 
 Studiebesök vid Uppsala Ekeby keramik 
 Månadsträff ”Fyrisån genom Norunda härad, nu och i framtiden” 
December Chokladprovning, avec 
 Luciatåg  
 Teater  ”Kul med en kvinna” 
 Julbord Eckerölinjen 
 Pubafton m musikquiz 

2020 
Januari Teater ”Bröderna Lejonhjärta” 
 Grötlunch 
 Frågesport för alla 
 Ostprovning 
 Resa till Nationalmuseum 
Februari Vintersportdag 
 Årsmöte 
BOKCIRKEL Åtta medlemmar har deltagit och biblioteket i Storvreta har hållit med lokal och 
stått för bistånd med bokval.                                                                                                           
BOULE har spelats på fredagar i Storvreta från februari - oktober.                             
”KAFFEREPET” på Granbommen i Vattholma har genomförts under året och är en aktivitet som 
uppskattas mycket av de boende. Även på Skogsgården i Storvreta har en sådan verksamhet 
genomförts under året.                                                                                          
KROCKETTURNERING vid Storvretaskolan blev en av årets nyheter.                                      
KUBBSPEL på måndagar under sommaren hos familjen Andersson i Kättsta.                    
KULTUROMBUDET har ordnat med biljetter till ett flertal föreställningar på Uppsala Stadsteater.                                
MATLAGNINGSKVÄLLAR för herrarna har under året samlat matglada herrar.         
MATLAGNINGSKVÄLLAR för damerna har samlat deltagare (matglada!).               
”NORUNDAN” inom friskvårdskommittén fortsatte i år. Den som deltog i fyra vandringar av sex 
blev belönad med en lott.  21 deltagare fick motta det.                                                            
PUB-afton på de lokala pizzeriorna har avnjutits några gånger under hösten.               
SENIORDANS ledd av Marianne Liljefors och Ulla Leijon pågår i Ärentuna Bygdegård på 
torsdagar.                                                                                                                     
SHUFFLEBOARD spelas i Ärentuna Bygdegård på måndagar och har lockat många 
deltagare.                                                                                                                                       
STAVGÅNG samlar medlemmar på tisdagsförmiddagar. 
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Under det gångna året har medlemmar i föreningen samt styrelsens ledamöter, företrädesvis 
ordförande, deltagit i årsmöten, stämmor, övriga möten och kurser anordnade av SPF 
Seniorerna Uppsala län, Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala Pensionärers Samarbetsråd 
(UPS), Samråd Uppsala-Knivsta kommuner, Samråd Äldres Vård (SÄV) samt Utvecklingsrådet 
för Storvretabygden. 
På föreningens hemsida har löpande bilder från de olika programpunkterna förts in liksom 
på den fristående Facebooksidan under namnet ”SPF Seniorerna Norundas Vänner”
                    
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till dem som gjort det möjligt 
att genomföra föreningens aktiviteter samt till er medlemmar som visat sin uppskattning för det 
arbete som lagts ned under året. 

Inför 2020 står vi inför nya utmaningar att finna både nya och intressanta aktiviteter samt vårda 
de vi redan har. 

Vi kan glädja oss åt att föreningens medlemsantal ökat med 6 personer. Det visar att SPF 
Seniorerna är en organisation som tilltalar många pensionärer genom sitt arbete att förbättra 
och göra skillnad för de äldre i samhället. 

 
Storvreta i januari 2020 

Tony Edlind   Ulla Leijon      Sture Hortlund       

 

 Riho Eliste                                  Elisabeth  Vällfors Wahlström    Ann-Christine Andersson 

 

 
 Alf G. Lindström                       Inge Sandström Torbjörn Trolte  

 
 
Eftersom föreningsmedlemmar upprepat önskar få ta del av medlemsregister så behöver vi, för 
att kunna förmedla det ditt medgivande. 

   

 
Ditt namn:    Din adress: 
 
Din (mobil)telefon:   Din mail: 
 
Jag medger att ovan uppgifter får förmedlas till SPF Seniorerna Norundas medlemmar. Om du 
inte vill det så lämna inte in talongen, så blir ditt namn inte angivet och du får heller inte någon 
lista. 
 
 
_____________________________________________ 
Namnteckning    datum   Klipp ut och lämna till Kjell Andersson  
    Tunnlandsvägen 6 Storvreta 
 
Du kan även lämna talongen till någon i styrelsen vid någon träff eller månadsmöte. 
 


