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 Föreningen har under året haft 101 medlemmar. 

 

Bara fem månadsmöten har hållits under året på grund av pandemin. Ett av 

mötena hölls på Granbacka med tipspromenad. 

Jul-, påsk- och sillfest har inte kunnat genomföras på grund av smittorisken. 

 

Styrelsen har vid två tillfällen bjudit in till korvgrillning på lek/grillplatsen 

samt en träff med egen medhavd fika. 

 

I sambarbete med Vuxenskolan har föreningen genomfört studiecirklar. 

En för akvarellmålning och en för stickning samt en för byggande av 

fågelholkar och insektshotell. 

 

Styrelsen har bestått av nio ledamöter. 

Rose-Marie Mabäcker, ordf. samt kassör, Kaj Jacobsen vice ordf., Birgitta 

Skoog, sekr., Birgit Sjöberg, Karl-Erik Fahlander, Andrzej Kegel, Rita 

Bryntesson, Lena Evaldsson och Ingegärd Ottosson. 

 

Syrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden. Verksamheten har som 

tidigare varit indelad i olika grupper och kommittér. 

 

Bingogruppen. Karl-Erik Fahlander, Ulla-Britt Söderqvist, Rune Nilsson och 

Birgit Sjöberg har anordnat bingo för pensionärerna på Björklunda sevicehus en 

gång i månaden. Två gånger kunde bingospel genomföras. 

 

Bingo har av köksgruppen och festkommittén samt styrelsen anordnats på 

Bäckegården . Kostnad 50 kronor och då ingår 2 st brickor samt kaffe med fika. 

Två gånger på våren och två gånger på hösten har genomförts. 

 

 

 

 

 



 

Boulgruppen har haft Kaj Jakobsen och Bengt Ström som ledare. Träning har 

skett tisdagar och fredagar. Vid dåligt väder har träning skett på Bäckegården 

med mjuka bollar. Vi har haft besökt från Högsäter och ibland är vi där och 

tränar. 

En tävling mot Högsäter har genomförts. 

Ett staket har i år byggts runt boulbanan. 

 

Bowlinggruppen med Lasse Blomsten som ledare, har varit i Eds Bowlinghall 

på tisdagar kl. 11.00 fram till bowlinghallen stängdes. 

  

Badgruppen har haft Hans Evaldsson som ledare och Evert Blomsten som 

ersättare. Bassängen vid Dalslands Sjukhus har använts och två grupper har 

deltagit varje torsdag kväll fram till smittorisken ansågs vara för stor. 

 

Festkommittén  har bestått av Hans Evaldsson, Marianne Hesselrotth, 

Vidar och Rita Bryntessson tillsammans med styrelsen. 

 

Folkhälso/Studieombud har varit Ann-Brritt Danielsson och Bodil Zakrisson. 

Utbildningar har genom Studieförbundet Vuxenskolan skett i Vänersborg. 

 

Hörselombud har varit Bo Karlsson. 

                  

Kioskgruppen Rose-Marie Mabäcker, ansvarig, Kristina Jonasson, Agneta 

Gustavsson och Laila Bjerhaug har skött kioskverksamheten vid Björklunda 

Servicehus. Föreningen har köpt in och levererat varor som personalen har sålt. 

 

Köksgruppen bestående av Lena Evaldsson, Ingegärd Ottosson och Rita 

Bryntesson har på ett förtjänstfullt sätt skött serveringen på våra månadsmöten. 

 

KPR ( Kommunala Pesnionsrådet) Ombud för denna har varit Ann-Britt 

Danielsson, ordinarie, och Lars Larsson som ersättare. 

 

Trafikombuden har varit vilande. 

 

 

 

Styrelsen vill tacka alla som arbetat för vår SPF-förenings bästa. Lagarbete och 

positiv anda skapar trivsel. 

 

 

 

 

 

 



 

Bäckefors 2021-01-25 

 

 

 

 

…................................       …............................       ….............................. 

Rose-Marie Mabäcker      Kaj Jacobsen                Rose-Marie Mabäcker 

Ordförande                           Vice ordförande                Kassör 
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Andrzej Kegel          Karl-Erik Fahlander            Birgit Sjöberg 
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Ingegärd Ottosson                     Rita Bryntesson             Lena Evaldsson 
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Birgitta Skoog 

Sekreterare 


