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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
SPF Seniorerna Spångaveteranerna

Grundad 1984

Organisationsnummer 802406-6873 SPF Seniorernas avdelning 459

Styrelsen för SPF Seniorerna Spångaveteranerna lämnar till årsmötet 2018 
följande

                                   berättelse för verksamheten 2017. 
       
Verksamheten under det 33:e året har omfattat fler aktiviteter än någonsin tidigare och deltagandet har 
varit högt, tack vare att alla funktionärer och ombud gjort en helhjärtad insats. Problemen med förbundets 
nya datasystem har tyvärr fortsatt. Utsändningen av medlemmarnas inbetalningsavier och uppföljningen 
av betalningen har skapat extra arbete och osäkerhet. Styrelsen har därför beslutat att återgå till att vi 
sköter detta själva, s.k. lokal uppbörd. Det nya centrala medlemsregistret har haft stora brister, vilket gjort 
det svårare att hålla kontakt med medlemmarna och tvingat oss att ha kompletterande, egna register. Vår 
förhoppning är att dessa registerproblem skall lösas under det kommande året.

Årets nio månadsmöten har varit mycket välbesökta tack vare den uppskattade underhållning som 
programgruppen ordnat och de trivsamma arrangemang som mötesgruppen skapat. Den samlingssal i 
Spånga Församlingshus som vi använder, rymmer högst 150 personer och det har varit en begränsning för 
våra ambitioner att intensifiera värvningen av nya medlemmar. Årets nya medlemmar inbjöds till ett eget 
möte den 6 november då alla funktionärer och ombud fick möjlighet att presentera sin verksamhet.

Våra funktionärer och ombud inbjöds den 8/6 till en samling, som startade med buss vid Församlingshuset 
och landade i närheten av Mariefred vid ett stort sommarhus, som tillhör vår kassör Sture Hallberg. Vi blev 
ett tjugotal, som fick chansen att umgås, träna våra hjärnor i en frågelek och njuta av en läcker sommarlunch.
Våra ”traditionella” aktiviteter har fungerat till stor belåtenhet. Kulturvandringar på tisdagarna, boule 
tre dagar i veckan, bridge på fredagar, canasta på torsdagar (ojämna veckor), Skriv(k)lådan på måndagar 
några gånger per säsong. Konstgruppen har besökt utställningar och gallerier. Teaterbesöken har blivit fler 
i samarbete med Stadsteatern. Resorna både inom och utom landet har varit många och populära. För våra 
sångare har året blivit lite av ett genombrott. Under ledning av Tobias Bennsten har vår Veterankör framfört 
ett antal konserter utanför vår förening och därmed blivit en viktig del av vår profil utåt. Och vi får inte 
glömma vår traditionella Picknick, som alltid vid Kina slott i början av juli.

Året har dessutom innehållit flera nyheter. En informationsdag om arv och testamente under ledning av 
Sten Åkesson. En kurs av Thomas Sessler om hur du kan ta bättre bilder med mobilkameran och för första 
gången har vi fått en festkommitté, som under ledning av Åke Stöckel ordnade den första oktoberfesten. All 
denna verksamhet har presenterats i vår medlemstidning, som i slutet av året kom ut med den största utgåvan 
någonsin, 40 sidor. Tack vare våra flitiga brevduvor har distributionskostnaden ändå kunnat hållas på en 
rimlig nivå.

Tryggheten i Spånga har varit en av de nya frågor vi engagerat oss i. Vår förening är nu medlem i Spånga 
Företagarförening. Inom den ramen har vi arbetat för att få övervakningskameror och ökad polisnärvaro 
och bevakning i Spånga centrum. Vi började med en namninsamling. Det blev en lång lista, som Carin Due 
Bergman kunde överlämna till både stadsdelsförvaltningen och polisen. Vi ställde upp på en manifestation 
på torget den 14/12, som samlade ett tusental Spångabor och fick utrymme i TV och tidningar. Nu fortsätter 
vårt engagemang genom arbetet i pensionärsråden. 

Som en förberedelse för förbundets kongress deltog vi i distriktets årsmöte och vår vice ordförande Bertil 
Hoffman har deltagit i Nordvästgruppens möten.
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Årsmöte

 Hölls den 14 februari 2017. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
        
Medlemmar
 
Medlemssekreterare: Gunnar Sundin
Vid årsskiftet 2017/2018 hade föreningen 820 medlemmar och 63 vänmedlemmar. 
Motsvarande siffror för föregående årsskifte var 842 och 66, alltså en minskning av 
medlemsantalet med 22 och en minskning av antalet vänmedlemmar med 3.
Medlemsförändringarna fördelas sålunda:
Nya medlemmar  46
Tillflyttade  7    från andra föreningar
Avlidna 27
Frånflyttade 9    till andra föreningar
Avregistrerade            39          begärt utträde eller bristande betalning

Av medlemmarna bodde vid årsskiftet 480 (502) i Spånga-Tensta och 116 (119) i Rinkeby-
Kista, siffran för föregående årsskifte inom parentes.  
65 (70) medlemmar bodde i Hässelby, 69 (62) bodde i Vällingby och 40 i Bromma.
404 (379) medlemmar hade e-postadress.

Hedersmedlem

Bo Werner

Styrelsen för SPF Seniorerna Spångaveteranerna

Ledamöter  
Erling Magnusson   ordförande
Bertil Hoffman   vice ordförande
Sture Hallberg   kassör
Agneta Ryger   sekreterare
Gunnar Sundin   medlemssekreterare
Margareta Söderström   
Carin Due Bergman 
 
Ersättare  
Evy Möller
Lena Lindmark
Birgitta Bengtsson
Thomas Sessler
Mona Dahl Kvist

Revisorer 
Gustav-Adolf Wastesson  ordinarie
Åke Stöckel   ordinarie
Cecilia Gjerdrum   ersättare

Valberedning
Margareta Larsson   ordförande
Angela Enfors   ledamot
Svante Svanberg   ledamot
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Ombud  
Ebba Modén   friskvård
Margareta Söderström              konsumentfrågor
Lena Lindmark   resor
Gunilla Källberg   teater
Carin Due Bergman   trafiksäkerhetsfrågor
Vakant   syn
Vakant   hörsel
Gösta Löhr   Spånga Medborgarhusförening
Claes Henriksson   Spånga-Tensta Kulturnämnd

Stadsdelarnas Pensionärsråd
Spånga-Tensta    
Bo Werner   ordförande
Carin Due Bergman   ledamot
Evy Möller   ledamot
Lena Lindmark   ersättare
Ulla-Britt Fogelström   ersättare
Thomas Sessler   ersättare

Rinkeby-Kista  
Yvonne Zettergran   ledamot
Mats Hellberg   ledamot
Brita Thunberg   ersättare
Cecilia Gjerdrum   ersättare

Föreningens ekonomi  
Kassör: Sture Hallberg
Föreningens ekonomiska ställning och resultat för 2017 framgår av bilagd resultaträkning och 
balansräkning.

Under året har såväl medlemsavgiften som avgiften vid månadsmöten varit oförändrad.
Medlemsavgiften för år 2017 beslutades på årsmötet 2016 till 250 kronor.

De flesta aktiviteter har varit väl utnyttjade och kostnaden har bestridits av deltagarna.
Månadsmötena har varit väl besökta.
Annonsintäkterna för medlemsbladet ”Spångaveteranen” som utkommer fyra gånger per år har mer än 
väl täckt tryckkostnaden. Tyvärr ökar kostnaden för porto eftersom medlemmar boende i lägenhet har 
kod till porten och brevduvor kan ej leverera medlemsbladet. Cirka 1 200 brev med medlemstidningen 
har skickats med post till en kostnad av 19 086 kr.  Att portokostnaden inte blir större beror på 
våra brevduvor – det är fortfarande ett mycket kostnadseffektivt sätt att meddela alla föreningens 
medlemmar om föreningens verksamhet, om SPF som förbund och om pensionärspolitiska frågor. 
Efter många år med ”lokal uppbörd” så övergick vi till ”central uppbörd” 2017 och hoppades att det 
nya medlemsregistret skulle underlätta registrering av medlemmarnas betalning av årsavgiften. Så 
blev inte fallet, det blev precis tvärt om, mycket mera arbete. Redovisningen från förbundet har varit 
svår att tolka. För att få kontroll på ekonomin så återgår vi till ”lokal uppbörd” 2018.
Bidrag har liksom tidigare år erhållits från Stockholms stad och från stadsdelsnämnden i Spånga-
Tensta.

Styrelsen föreslår att årets underskott föres till ny räkning.
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Medlemstidningen SPÅNGAVETERANEN
Ansvariga: Bo Werner, Birgitta Bengtsson, Erling Magnusson och Ulf Bergström
Produktion: Thomas Sessler
Annonsansvarig: Evy Möller

Tidningen kommer ut fyra gånger årligen. Årets sista nummer hade rekordomfång med 40 sidor. 
Redaktionskommittén har haft upprepade mailkontakter inför varje utgåva. Under hösten har 
redaktionskommittén utökats med Ulf Bergström. För administration och ordnande av bladning 
och utskick till brevduvor och medlemmar har Sture Hallberg och Carin Due Bergman ansvarat. 
Vår annonsförsäljare Evy Möller har framgångsrikt behållit våra annonsörer under året.

Hemsida 
Ansvarig: Gunnar Sundin

Hemsidan fungerar bättre men har fortfarande brister. T.ex. går det inte (10/1) att få fram 
sidvisningsstatistik, så man kan inte som tidigare år se vilka sidor som varit populärast.
Vi har lagt in en ny intresseanmälansblankett för nya medlemmar där de via nätet direkt kan fylla 
i blanketten. Resultatet skickas via mejl till de funktionärer som berörs av svaren.  Om t.ex. någon 
kryssar för intresse för resor så får reseombudet ett mejl om detta osv. Den gamla blanketten var 
man tvungen att först ladda ner till den egna datorn innan man fyllde i den.
 
Programgruppen för våra månadsmöten
Ansvariga: Åke Larsson, Svante Svanberg och Sverre Fogelström

Under verksamhetsåret 2017 har kommittén, bestående av Svante Svanberg, Åke Larsson och 
Sverre Fogelström, haft två planeringsträffar. Vi har försökt att få ett så varierat program som 
möjligt till Spångaveteranernas månadsmöten.
Vid planeringen måste hänsyn tas till ekonomi, datum för mötena och artisternas övriga bokningar, 
vilket medfört många telefonsamtal och ibland en del ändringar i planeringen.

Mötesgruppen  
Ansvariga: Mona von Köhler och Marianne Linevik

Arbetet i mötesgruppen innebär att göra diverse inköp, bära och flytta bord och stolar, duka, koka 
och servera kaffe/te och se till att allt fungerar samt sedan plocka undan, diska och återställa 
lokalerna i ursprungligt skick. Gruppen har även ansvar för ljudtekniken. Gruppen har bestått av 
åtta damer och fem herrar samt reserver, som alla har gjort sitt bästa för att medlemmarna ska 
trivas på våra medlemsmöten.

Även detta år har en av medlemmarna i mötesgruppen haft hand om vinlotteriet med 200 eller 
300 sålda lotter varje gång. Vinerna har varit av varierande klass både i kvalitet och pris, ca 12–20 
viner varje gång. Dragningen har föregåtts av information om mötesdagens viner.

På sista träffen innan jul serverade vi en subventionerad jullandgång, öl, julmust och vatten samt 
kaffe och pepparkakor. Vinlotteriet bestod denna gång av glögg.

Trafikfrågor  
Ansvarig: Carin Due Bergman
  
Har deltagit i seminarium för distriktets trafikombud den 3 februari. Trafikförvaltningens ansvariga 
redogjorde för tillgängligheten i kollektivtrafiken.
Järvapolisen inbjöd den 13 maj till seniorrådsmöte. Syftet var att informera pensionärsrådet om hur 
vi ska kunna erhålla information om läget i Järva och polisens arbete där samt kunna delge polisen 
våra problem. Har tagit kontakt med Trafikverket och framfört medlemmarnas önskemål om bl.a. 
snöröjning och sandning. Övergångsställen önskas på flera platser och då med avfasad trottoarkant.
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Har informerat på månadsmöten om kontakterna med olika myndigheter och när höstmörkret 
kom påmint om reflexer och halkskydd.

På mötet för nya medlemmar lämnade jag mitt telefonnummer och delade ut Trafikverkets 
broschyr om reflexer och andra goda råd för säkerhet i trafiken. 
Som medlem i Spånga Företagarförening har Spångaveteranerna deltagit i manifestation mot 
det grova våldet på bl.a. parkeringsplatser i Spånga och i anslutning till detta inbjudit polisen till 
månadsmötet i december för att informera om sitt övergripande arbete och svara på frågor från 
medlemmarna.

Friskvård  
Ansvarig: Ebba Modén 

Information på månadsmöten om motionsmöjligheter inom Spånga närområde, som utegym, 
Tenstagymmet, simhallar, möjlighet till terrängbanor o.dyl. Diskussion och information om 
livsstil och matvanor. Delat ut broschyrer om balansträning och morgongymnastik. Information 
om vår hemsida och de gymnastikprogram som finns där, som morgongymnastik, stretching, 
styrketräning, pausgymnastik till musik.

Deltagit i de informationsmöten/kurser som distriktet haft, vad gäller friskvårdsfrågor, och 
förmedlat det vidare.

Konsumentfrågor
Ansvarig: Margareta Söderström

Har presenterat ett nytt taxiföretag, ONECAB tel. 19 69 00, registrerat i Solna. ONECAB 
lämnar alla seniorer, 55+, 15 % rabatt på taxameterpriset. Förmånliga priser till Arlanda 425 kr 
från Stockholm inom tullarna.

Deltagit i ett antal möten sammankallade av PRO Kista. Syftet var att få synliga poliser året 
runt och dygnet runt i våra förorter. Polis och stadsdelsnämnder tillskrevs. Resultatet blev flera 
synliga väktare i Kista Galleria och kameror sattes upp på torget i Husby. Knarkhandeln flyttade 
då in bland bostadshusen. Handlarna fortsatte att klaga och en del stängde sina butiker.

Har uppdaterat telefonlistan med några viktiga namn och telefonnummer. Tyvärr förändras namn 
och telefonnummer kontinuerligt.

Konstgruppen
Ansvariga: Bo Werner och Evy Möller

Under året har Konstgruppen haft två planeringsmöten som mynnat ut i ett antal konstbesök.

12 januari  Waldemarsudde
  Salongsmåleri med Carl Larsson, Jenny Nyström,
  Anders Zorn m.fl.
2 mars  Vårsalongen
6 april  Millesgården  
  Gerda Wegener & The Danish Girl 
  Marianne Bernadotte, en stilikon visade kläder från  Chanel,
  Balmain och Dior
4 maj  Waldemarsudde   
  Joan Miro och en Sagolik skola – Folkskolan 175 år
14 september  Millesgården  
  Lars Jonsson och Kent Ullberg måleri och skulptur
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9 november  Fotografiska
  Paul Hansen 
30 november  Herta Hillfon c/o Skeppsholmen
  Vardagens poesi  
  Pepparkakshus på ArkDes
12 december  Thielska galleriet
  Helga Henschen, jubileumsutställning
 
Kulturvandringar  
Ansvariga: Gunnar Holmén, Claes Henriksson, Erik Enfors och Evy Möller

Under 2017 har vi gjort 27 vandringar, 59 personer har deltagit, men i medeltal har vi varit 24 
stycken och som mest 35. Ackumulerad gångsträcka för oss tillsammans har blivit 187 mil. Vi 
har gjort tolv stadsvandringar, sju naturvandringar, fyra museibesök, tre studiebesök och två 
båtresor.

Följande flitiga vandrare har arrangerat några mycket trevliga vandringar: Helena Moberg, 
Angela Enfors, Christina Ingemarsson, Eva Stöckel, Gunnel Sparf och Yvonne Jerlin-Öström. 

När studiebesöksgruppen decimerades under året, så att Evy Möller blev ensam ansvarig, 
anslöt hon sig till oss i ledningen för kulturvandringarna. Därmed har en del av våra vandringar 
fått prägel av studiebesök, kompletterade med en frivillig vandring. 

Vandringarna listade
• Helena Moberg och Claes tog oss till sin barndoms Vasastan.
• Besök på Sjöhistoriska museets utställning om Ostindiska Companiet. 
• Vad finns i Lunda? Vandring med guide i industriområdet. 
• Spionvandring i andra världskrigets Stockholm med guide från Armémuseum.   
• Besök på Lasse Åberg Museum. 
• S:t Eriksområdets prisade bostadsområde från1990-talet. 
• Vandring på Reimersholme. 
• Vandring Hässelby Strand–Riddersvik. 
• Vandring Solhem–Vinsta–Skälby–Kälvesta. 
• Vandring Riddersvik–Backlura. 
• Vandring på Södermalm med guide. 
• Vi beundrar utsikten från Fåfängan och tittar på intressanta byggnader. 
• Promenad med guide i Tyresta Nationalpark.  
• Guidning i Ekebyhovs slott och vandring i äppelträdgården. 
• Utflykt med skonerten Constantia från Huvudsta strand 
• Våravslutning. Guidning i Stenhamra stenbrott och stenhuggarbyn. Lunch på Troxhammar 

golfrestaurang.
• S:ta Claras sommaroas på Lindholmen med Drottningholmsbåt från Stadshusbron
• Gunnel och Yvonne tog oss till Blomsterfondens äldreboende i Djursholm. 
• Vandring i gamla slakthusområdet med guide 
• Vandring i Grimsta med start i Hässelby Gård och stopp i Hässelby Strand. 
• Kort vandring i Nacka strand. 
• Per Haukaas guidade oss genom Riksby och Ulvsunda. 
• Vandring på Järvafältet, Häggvik–Barkarby. 
• Guidad visning på Beckholmen och nya Djurgårdsvarvet. 
• Medeltidsmuseet, guide visade utställningen ”Slussen under ytan”. 
• Trerätters lunch på restaurangskolan på Kungsholmen. 
• Höstavslutning på Vasamuseet, visning av utställning om kvinnorna på Vasa. 
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Teater
Ansvarig: Gunilla Källberg 
 
Jag har nu varit teaterombud i Spångaveteranerna sedan 2016. 
Jag skickar nu direktinformation hem till 58 st. personer från min sändlista. 
28 medlemmar anmälde sig till teater-direktutskick 2016.
30 medlemmar har tillkommit 2017.
58 medlemmar finns nu på sändlistan.

Dessförinnan hade jag ytterligare 35 st. medlemmar på sändlistan. Totalt skickar jag nu 
teaterinfo direkt hem till 58 + 35 = 93 medlemmar i Spånga. 
32 st. medlemmar har under 2017 handlat 156 biljetter till Stadsteaterns olika föreställningar. 

Det innebär att de teaterbesökarna ”tjänat” 6 000 / 6 500 kr – jämfört med priset i biljettkassan.
Mest efterfrågade pjäser har under våren 2017 varit BILLY ELLIOT och HEMSÖBORNA. 
Under hösten 2017 BILLY ELLIOT, VEM ÄR RÄDD FÖR VIRGINIA WOOLF och VÅRA 
DRÖMMARS STAD. 

Spånga Veterankör  
Ansvarig: Christina Ingemarsson 

Kören har haft ett aktivt 2017, som vanligt, med 38 övningstillfällen inkl. en heldagsövning.
Sammanlagt sex konserter har vi haft. En konsert under hösten var tillsammans med en kör från 
Sollentuna i Rotebrokyrkan. 

Året avslutades med en julkonsert som blev mycket uppskattad. ”Vi blir bara bättre och bättre”, 
säger de som kommer på våra konserter, och det vill vi ju tro på.
Vi är drygt 30 medlemmar under ledning av vår fantastiska Tobias Bennsten.

Skrivklådan  
Ansvarig: Bo Werner

Skrivklådan utgörs av sju litteraturintresserade medlemmar. Mats Hellberg har fungerat som 
sekreterare i gruppen. Vi har träffats vid sex tillfällen under året. Mest har vi ägnat oss åt 
att diskutera olika författare. Några av oss har skrivit egen poesi och små noveller, som de 
presenterat på mötena.

Boule  
Ansvarig Barbro Nyberg  

Boulesäsongen blev lång i år. Redan den 22 mars samlades några spelare på banan. Fyra spelare 
tog chansen till årets sista boulespel första veckan i december. Antalet deltagare har under året 
varierat mellan 4 och 17. 

Spel pågår varje måndag, onsdag och fredag mellan 13.00 och 15.00. Det finns inget dåligt 
väder för boulespel. Det gäller bara att vara rätt klädd även när temperaturen närmar sig 
nollstrecket.

Spångaveteranerna deltog med två lag i Viking Line Trophy den 29–30 maj i Mariehamn. I lag 
1 spelade Eva Axlid, Barbro Nyberg och Siv Pettersson och i lag 2 Bo Jungvar, István Bené 
och Francesco di Gaetano. I tävlingen deltog 55 lag och herrlaget placerade sig på elfte plats. 
Deltagarna betalade själva alla kostnader.
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Bridge  
Ansvarig: Jan Lundberg och Ann-Margret Hellström

Verksamheten har flutit på bra under året. Vi har spelat ca 15 gånger på våren och lika många 
under hösten.
Tyvärr kan vi för närvarande inte ta in flera deltagare men man kan anmäla sig på en väntelista 
hos Ann-Margret Hellström.

Canasta  
Ansvarig: Brittmari Ryman

Vi har träffats sexton gånger under året. Nitton medlemmar spelar canasta varannan torsdag 
och dricker eftermiddagskaffe med dopp i vår trevliga lokal på Öppen Träffpunkt för seniorer i 
Spånga-Tensta.
Vi avslutar varje termin med en gemensam middag.

Resor  
Ansvarig: Lena Lindmark

Även detta år har vi haft sju resor av varierande längd. Två riktiga
långresor, två fyradagarsresor samt tre dagsturer.

19 januari till 1 februari lämnade vi slask och mörker och reste till underbara Mae Phim i 
Thailand. 16 veteraner fick njuta av värme, god mat, kultur och natur.

20–23 april reste 26 personer till Amsterdam för att njuta av konst, kanaler, Keukenhof och det 
berömda blomstertåget.

Den 12 maj besökte vi, 41 personer, Bogesunds slott och Villa Akleja. På Villa Akleja fick vi en 
fantastisk föreläsning om huset och konstnären JAG Acke av Claes Moser som numera bor
i huset. Vi fick även ta del av några roliga episoder från Antikrundan.

Den 12 maj var det dags för en rundtur på Åland. Där var det  55 deltagare som bl.a. besökte 
Bomarsunds fästning och åt Ålandspannkaka i Smakbyn.

20–23 augusti reste vi med buss till fantastiska Skagen. Där fick vi naturligtvis ta del av konst 
och kultur. Skagens berömda Konstmuseum, Anchers hus och Drachmanns hus och mycket 
annat.

15–22 oktober var vi 24 personer som fick uppleva Malta och Gozo. Även här tonvikt på kultur, 
mycket gammal sådan. Det mest spännande var förstås Johanniterriddarna, 1500-tal och framåt.

11 december var det dags för den traditionella Julbordsresan med
Rosella från Kapellskär. 45 personer åt gott och shoppade.

Pensionärspolitiska gruppen
Ansvarig Bo Werner och Mats Hellberg

Gruppen har bestått av tio ledamöter och har haft tre möten under året. Mats Hellberg har 
fungerat som sekreterare i gruppen. Information från gruppen har funnits i varje nummer av 
SpångaVeteranen.

Under 2017 har vi speciellt uppmärksammat boendefrågor för pensionärer i stadsdelarna.
Vid sista mötet i november beslöt vi att avveckla gruppen i sin nuvarande form. De 
pensionärspolitiska frågorna drivs via pensionsråden och omvärldsbevakningen till 
SpångaVeteranen sköts av särskilt utsedda funktionärer. 
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Stadsdelarnas Pensionärsråd
Spånga-Tensta 

Vi är tio ledamöter i rådet varav sex från SPF och fyra från PRO plus sekreteraren Jörgen 
Loeb.

Vi har haft nio möten under året, då vi följt en balanslista med sakkunniga, som vi bjuder in 
och som bevakar att frågor och idéer följs upp. Återkommande frågor har varit äldrevården, 
äldreboendet och vad gör man åt den grova brottsligheten i Spånga.
Vi har varit inbjudna till stadsdelsnämndens gruppledarmöten vid två tillfällen och då har 
nämnden i god tid före mötet fått våra frågor skriftligen.

Rinkeby-Kista
Rådet har nio ledamöter varav fyra representerar Spångaveteranerna. På mötena deltar vidare 
en sekreterare från stadsdelen och verksamhetsområdeschefen för äldrefrågor i stadsdelen.
Under året har rådet träffats tio gånger. Vidare har rådet deltagit i ett möte med 
stadsdelsnämnden och ett möte med stadsdelens ekonomichef angående 2018 års budget- och 
verksamhetsplan. Rådet har haft ett besök av vice ordföranden i nämnden, dietister, MAR 
(medicinskt ansvarig för rehabiliteringsfrågor) i västerort, utredare i stadsdelen, trafikexperter 
och äldrekontakt. Rådet har gjort besök på Tellus Fritidscenter, som vänder sig till alla 
pensionärer i Stockholm och har omfattande aktiviteter.

För att sprida information om verksamheten har rådet tagit fram en egen presentations-
broschyr. Rådet har yttrat sig över ett stort antal remisser samt stadsdelsmotioner i äldrefrågor. 
Stor uppmärksamhet har under året ägnats trygghetsfrågor samt olika boendeformer för 
äldre. Rådet är starkt engagerat i de öppna mötesplatser som finns i Akalla, Husby och 
Rinkeby. Särskild mötesplats saknas i Kista varför rådet ställer krav på detta. En öppning 
finns i planerat aktivitetscenter i Kista serviceboende. Rådet är pådrivande för bättre kvalitet i 
hemtjänsten.
       
Spånga Trygghetsringning 
Ansvarig: Barbro Nyberg

Trygghetsringningen, som är en helt fristående ideell förening, består enbart av ringare 
och avprickare, som främst är rekryterade från Spångaveteranerna (ca 80 är medlemmar i 
Spångaveteranerna), PRO och Spånga Rödakorskrets.

Ca 40 ringare anmäler sig varje dag till en telefonsvarare före klockan 12.00 och avprickarna, 
två per dag, avläser varje dag under hela året att alla, som finns med på ringlistan, har ringt in 
sitt namn och telefonnummer. Föreningen startade sin verksamhet 1999.  Många har varit med 
sedan dess och av naturlig anledning försvunnit från listorna. Anmäl dig gärna som ringare 
eller avprickare.

Ordförandens slutord
Styrelsen vill framföra ett tack för att vi fått förtroendet att leda föreningens verksamhet 2017. 
Tack vare positiva medlemmar och engagerade funktionärer har det varit en stimulerande 
uppgift. Personligen vill jag tacka mina kolleger i styrelsen för ett fint samarbete.


