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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2021 
2022-01-15 

 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke får härmed lämna 

verksamhetsberättelse för föreningens trettioåttonde verksamhetsår. 

 

Styrelsen  har utgjorts av: 

 Håkan Söderström ordförande 

Jan Erik Johansson vice ordförande 

Britt-Marie Boisen sekreterare 

Barbro Månsson kassör 

Bengt G Bengtsson 

Agneta Ehrenborg 

Anders Hultin  

Britten Sollinger 

 

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 Lage Johannesson. 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 Monica Siverdal 

Medlemskommitté Håkan Söderström 

Studiebesök  Ingrid Timle 

Programkommitté  Marianne Friman 

Resekommitté Anders Hultin 

Föredrag  Håkan Söderström 

Värdkommitté  Mildred Wickström 

Välkomstgrupp Britten Sollinger 

Omsorgsgrupp Marja Häggström och 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 2021 har föreningen representerats av 

 Agneta Ehrenborg ordinarie 

 Tom Åberg      ersättare 

Ingeli Andreasson ersättare 

 

Valberedning Gunnar Häggström sammankallande 

Lage Johannesson 

Jan Fröberg      
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Medlemmar Antalet medlemmar har under året minskat från 833 till 819. 28 har 

avregistrerats och 26 har avlidit. Med 40 nya så har vi alltså en nettominskning 

med 14. Till detta kommer 5 vän-medlemmar. 

 

Styrelsemöten Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden. 5 av dessa var ”fysiska” 

och 6 via länk (dator). 

 

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

för juli och augusti. 
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Fredagsföredrag 

Fyra föredrag har genomförts: ”Beslutsprocessen i en kommun” (Gunnar 

Häggström), ”Ett hundraårigt bildkollage från Klarälven” (Ulf Magnusson), 

”Mongoliet” (Carl Follin), ”ADB-historik (Gunnar Häggström). Fem föredrag 

ställdes in pga. pandemin. 

 
 

 

Kommittén för studiebesök 

 

 
 

 

 

 

Resor 

Även detta år dominerades av pandemins restriktioner. Alla blev vi drabbade, inte minst med 
inskränkningar i reseprogrammet. Reseplaneringen ändrades allteftersom restriktioner och 
samhällets inställning ändrades. 
 
Under våren genomförde vi trots allt en tvådagars golfresa till Wiredaholm, där vi med en 
klubblängds avstånd utförde utomhussvingar. Regnguden dränkte vår huvudstad men vi klarade 
oss lindrigt undan. Fantastiskt god mat serverades på anläggningen. 
 
Under hösten ökade intresset något för kortare resor. Snabbt ändrade vi en vår-resa till hösten. I 
september åkte vi på en Panoramatur till storstaden Göteborg. Resan var tänkt att genomföras 
redan våren 2020. Alla nya vyer av storstaden som presenterades av guiden uppskattades 
naturligtvis.  
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Höstmånaden oktober kröntes med en uppskattad dagstur till Alingsås. På vägen besöktes Nääs 
slott med en guidad tur i många av slottets rum. Andra stoppet var ett besök på Öijared 
golfklubbs spektakulära klubbhus ritad av Gert Wingårdh. Efter lunchen fortsatte resan till 
caféstaden där en guidad rundvandring tog vid.  

  

 

  

Studieverksamheten  

 Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (Bollebygd). Året har varit 

besvärligt och de flesta kurserna har endast delvis och sporadiskt genomförts. 
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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 2021 har vi i rådet bland annat lyft fram frågan om boendeformer för äldre, t.ex. trygghetsboende 
och på vad sätt ofrivillig ensamhet bland de äldre skall kunna minska.  
 
Pensionärsrådet har också lämnat sina synpunkter till kommunens förvaltning på bland annat: 
 

- Välfärdsnämndens kommande arbete med att ta fram verksamhetsplan för de äldre 

- Budget /Verksamhetsplan för Välfärdsnämnden  

- Framtidens vård och omsorg i Härryda kommun 

- Detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. vid Landvettersjön i Mölnlycke. 

- Budget/Plan 

- Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., AIRPORT CITY del 4 logistik och lager 

- Detaljplan och gatukostnadsutredning för del av Långenäs 1:101 m.fl. norr om Aborrtjärnsvägen 

sydost om Mölnlycke, Härryda kommun 

- Detaljplan för del av fastigheten Råda 1:1 m.fl., Mölnlyckemotet 
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- Detaljplan om hållbarhetsstrategisk prognos i Härryda kommun 

- Detaljplan för Råda 1:7,1:8 och Kindbogården 1:95 Bostäder i Säteriet, Mölnlycke, Härryda 

kommun 

- Medborgarförslagrörande syn- och hörselinstruktör 

 

Vi har deltagit i 6 möten med kommunen under året, under våren digitalt, men under hösten antingen 

fysiskt eller digitalt 

 

      
 

Medlemsregister, hemsida med mera 

 

Allmänt 

Som framhållits på annan plats har vi i dessa konstiga tider nödgats göra förändringar. Vår- och 

höstprogram distribueras numera, i huvudsak, via epost. Flera av våra evenemang sker via länk 

(”digitalt”). Vår primära kommunikationsväg har gradvis blivit via dessa medier liksom vår hemsida. 

Det förtjänar att framhållas de insatser som Bengt G. Bengtsson och Anders Hultin gjort under året. 

 

Att vårda medlemsregistret, som är centralt för att ett otal saker skall fungera, kräver en fast hand. 

Vår kassör Barbro Månsson drar här ett tungt lass. 

 

Hemsidan  
Sedan starten för fem år sedan har de flesta fel rättats till, men flera återstår.  

Bland de allvarligaste kvarstående felen kan nämnas:   

• Den för hemsidor vanliga sökfunktionen, fungerar fortfarande inte 

• Stavningskontrollen fungerar inte i brödtextrutorna 

• Statistikfunktionen fungerar av och till  

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

ögonblicksbild (2022-01-12) gav vid handen att vår hemsida visats ca 13 264 ggr senaste månaden. Detta 

motsvarar 16,6 besök per medlem och månad.  Motsvarande för hela SPF var 4,7 besök per medlem. 

Hemsidan har uppdaterats 173 ggr. Av detta är ca 31 referat från föreningens aktiviteter.  

 
Facebook  
Facebooksidan uppdateras i princip lika ofta som hemsidan. Dessa inlägg når normalt 70 - 200 läsare. 

Vissa inlägg publiceras också utanför vår egen site och räckvidden kan då uppgå till 4000 läsare per 

inlägg. Antalet personer som följer FB-sidan har ökat till 200 följare. I detta ingår både medlemmar och 

utomstående. 

  
e-post  
Den digitala tillgängligheten har ökat till 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 134 inlägg och 8 341 

visningar.   
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Lokaler 

  

Vår lokal för studiecirklar mm sker på Fabriksvägen 13, som vi i dagligt tal kallar Fabriken. Denna lokal 

har vi disponerat från och med 2018. Den har fungerat bra.  

 

Våra månadsmöten har vi numera vanligtvis i Hulebäcksgymnasiets matsal torsdag klockan 15.30. 

Det brukar fungera bra. 

Just för 2021 blev det inte många månadsmöten där vi fysiskt samlats på grund av restriktioner från FHM 

och andra. 

        

 

Övrigt Vintergäcken är fortfarande distriktets största förening! 

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

medlemmarna vill ha. 

 

2020 års årsmöte hölls i september 2021 i stället för i februari. Detta medförde att våra 

nya förtroendevalda haft ett ovanligt kort verksamhetsår. 

 

Studiecirklarna erbjuder fortsatt många möjligheter för våra medlemmar. Även för 2021 

blev genomförandet begränsat på grund av pandemin. Likväl har Monica Siverdal, 

tillsammans med goda kollegor, skött detta viktiga och stora område mycket väl. Anders 

Hultin reseansvarig, fick ett något lättare år jämfört med 2020. Likväl krävdes ibland 

snabb omplanering men gott resultat.   

 

Programmen på månadsmötena, som Marianne Friman ansvarat för, är en bra 

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

Studiebesök, under Ingrid Timles ledning, har fortsatt med intressanta uppslag. Även i 

dessa fall krävdes snabb omplanering vid några tillfällen. 

 

Vi har också en välkomstgrupp som Britten Sollinger 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. 

 

Vi hann också med några evenemang på Bolåsa. Vi hade två vinprovningar, en 

whiskyprovning och slutligen ett julbord. Allt mycket uppskattat. 

 

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. 

 

Liksom 2020 har 2021 varit svårt för vårt samhälle och för vår förening. Styrelsens 

medlemmar, andra förtroendevalda och hängivna medlemmar har visat prov på 

kreativitet och uppfinningsrikedom när det handlat om att trots allt ordna aktiviteter. 

Ibland under nya och ovanliga former. 

Vi har hållit avstånd, spritat händer, bytt lokal, använt video med mera. 

 

Inledningen av 2022 präglas fortsatt av besvärliga restriktioner och vi har fått lära oss 

det nya namnet på det muterade viruset, Omikron. 

 

 

 Håkan Söderström 
ordförande 


