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Styrelsen för SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke får härmed lämna 
verksamhetsberättelse för föreningens trettiofjärde verksamhetsår. 
 

Styrelsen  har utgjorts av: 
 Gunnar Häggström ordförande 

Jan Erik Johansson vice ordförande 
Christina Wockatz sekreterare 
Barbro Månsson kassör 
Bengt G Bengtsson 
Britt-Marie Boisen 
Birgitta Jernström 
Lage Johannesson 
Birgitta Loftäng 

 
Revisorer Uno Wallenlind ordinarie 

Weine Samuelsson ordinarie 
Finn Mathisen  ersättare 

 

Ombud till SPF Bohusdistriktets årsstämma 
Hela styrelsen, 9 personer, har varit stämmoombud. 

 
Vid sidan av styrelsen har kommittéer, ombud och ansvariga inom olika områden 
verkat. Sammankallande i kommittéerna har varit: 

 
Kommittéer Studiekommitté Birgitta Loftäng 

Medlemskommitté Gunnar Häggström 
Studiebesök och utflykter Inger Green 
Programkommitté  Christer Magnusson 
Resekommitté  Jan Erik Johansson 
Värdkommitté Gunvor Karlsson 
Välkomst- och omsorgsgrupp Marja Häggström 
Boule  Ingrid Runevik 
Lokalansvar  Jan Erik Johansson 

 
Ombud och ansvariga Läkemedel  Gerd Hallin 

Foto, bild och hemsida Bengt G Bengtsson 
Lotterier  Stefan Andersson 
Teaterombud  Ulla Nordström 

 
Kommunens pensionärsråd  

Under år 2017 har föreningen representerats av 
 Birgitta Jernström ordinarie 
 Bo Axelsson  ersättare 

Gerd Hallin  ersättare 
 
Valberedning Gunnar Hallin  sammankallande 

Finn Mathisen 
Leif Allvin 

 
Medlemmar Under året har 42 nya medlemmar tillkommit, 37 har avregistrerats och 9 har 

avlidit. Medlemsantalet var vid årets slut 821, varav 517 kvinnor och 304 män. 
Medlemsantalet har under året minskat med 4 netto (0,5 %). Därutöver har vi 8 
vänmedlemmar, d v s medlemmar i annan SPF-förening som betalar 
föreningsavgiften (60:-) till oss. 
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Styrelsemöten Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden. 

 

Medlemsmöten Månadsmöten har hållits en torsdag under första halvan av varje månad med 

undantag för juni, juli och augusti:  

januari Linn Widell, Juristbyrån: Familjejuridik, arvsrätt,  

  testamente mm (142 delt) 

februari Årsmöte, Karl Kardos berättar, sjunger och spelar både banjo  

  och gitarr. (100 delt) 

mars Rådakören sjunger för oss ur American Songbook Lotteri. (96 delt) 

april Olle Niklasson Landshövdingehus, Arkitektur och Arkitekterna  

  (105 delt) 

maj Jan Stjerna med dotter Victoria spelar piano och fiol (71 delt) 

september Senior Music Band. Bengt-Ove Gunnarsson (klarinett,  

  flöjt, saxofon, sång) och Jan Freiholtz (piano) (135 delt) 

oktober Karlo Pesjak Slovakien med Tatrabergen. Med berättelser och bilder  

  (101 delt) 

november Pär Lundqvist Nordkorea, föreläsning och bilder Lotteri. (129 delt) 

december Julbord på Bolåsa Värdshus som avslutades med underhållning av  

  stor luciatrupp från Hulebäcksgymnasiet(55 delt) 

 

Kommittén för studiebesök och utflykter 

Följande program har genomförts: 

januari Besök på Steinbrenner och Nyberg 

februari Besök två på Steinbrenner och Nyberg 

 Besök på Rådhuset 

 Besök två på Rådhuset 

 Besök tre på Steinbrenner och Nyberg 

mars Besök på Landvetter flygplats 

april Barer, Bärs och Brännvin, stadsvandring i centrala  

 Göteborg 

 Besök hos Eva Hild 

maj Ragnhildsholmen, guidad visning  

september "Från Murverk till växtvärk" En guidad vandring i det  

 gamla Göteborg 

 "Från Murverk till växtvärk"  Repris 

oktober Studiebesök på Landsarkivet 

 Besök tre på Rådhuset 

 Studiebesök på GöteborgsOperan 

november Besök fyra på bageriet Steinbrenner och Nyberg 

december Finnsjögården  

 

Resor Teaterresa Falkenbergsrevyn med 43 deltagare. 

Resa till Gekås i Ullared 52 deltagare 

Östersjön runt. 9-dagarsresa, Estland, Lettland Litauen, Polen. 37 deltagare 

Teaterresa Spelman på taket i Malmö 17 deltagare. 

Kosteröarna 22 deltagare  
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Studieverksamheten I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (Bollebygd) har följande 

studiecirklar / kurser anordnats: 

Vårterminen 2017 

Akvarell mm Britt-Marie Setterstig 

Akryl och olja Irma Roos 

Androidkurs Lage Johannesson 

Botanik Marie Hurtig 

Boule 1 Ingrid Runevik 

Boule 2 Ingrid Runevik 

Canasta Ingela Groenenberg 

Hjärngympa (bridge) Jan Erik Johansson 

Konstcirkel 1 Birgitta Loftäng 

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng 

Litteratur 1 Birgitta Loftäng 

Litteratur 2 Birgitta Loftäng 

Musiklyssning 1 Britta Seeholm  

Musiklyssning 2 Marja Häggström 

Släktforskning grundkurs  Agneta Steffen 

Släktforskning fortsättning  Agneta Steffen 

Stockholm och Sveriges historia  Wilhelm Bagge 

Sveriges flora o fauna Lars Stage och Berit Ekvall 

Träffpunkt Strandvillan  Marja Häggström 

Vardagsjuridik Lars Sundling 

Vinkunskap Ewa Hagberg 

Vävstuga Pia Holmberg 

Äta Lunch tillsammans Birgitta Loftäng 

 

Höstterminen 2017  

Akvarell mm Britt-Marie Setterstig 

Akryl och olja Irma Roos 

Androidkurs Lage Johannesson 

Botanik Marie Hurtig 

Boule 1 Ingrid Runevik 

Boule 2 Ingrid Runevik 

Canasta Ingela Groenenberg 

Hjärngympa (bridge) Jan Erik Johansson 

Hjärngympa (bridge 2) Birgitta Jernström och Weine Samuelsson 

Konstcirkel 1 Birgitta Loftäng 

Konstcirkel 2 Birgitta Loftäng 

Litteratur 1 Birgitta Loftäng 

Litteratur 2 Birgitta Loftäng 

Musiklyssning 1 Britta Seeholm  

Musiklyssning 2 Marja Häggström 

Släktforskning 1 nybörjare  Agneta Steffen 

Släktforskning 2 fortsättare  Agneta Steffen 

Squaredans Reine Storberg 

Stockholm och Sveriges historia  Wilhelm Bagge 

Sveriges flora o fauna Lars Stage och Berit Ekvall 

Vinkunskap Ewa Hagberg 

Äta Lunch tillsammans Birgitta Loftäng   
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Teater och konsert Ett stort antal teater- och konsertbesök har arrangerats under året, bland annat 

besök på Lunchteater, Stadsteatern och Göteborgsoperan. 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

KPR har prioriterat äldreboenden, läkemedelsgenomgång, mat för äldre som bor 

hemma och biståndsbedömning för särskilt boende. Rådet har lämnat 

sinasynpunkter i skrivelser till KS 

– Budget/plan 2018 som även kommenterats av andra föreningar 

– Detaljplaner för Rävlanda, Mölnlycke Fabriker och Idrottsvägen. Här har 

   särskilt framhållits vikten av att det byggs Trygghetsboenden. 

– Bouleverksamheten 

– Den årliga revideringen av avgifter för äldre. 

 

Majoritetens budget för 2018 kom därvid att påverkas så att man nu utreder 

Trygghetsbostäder och planerar bostäder i ett område Idrottsvägen 2020.  

En matutredning är tillsatt och förutom larmavgiften höjdes inte avgifterna 2018. 

Politiken har således kunnat påverkas. 

 

Hemsida och medlemsregister 

Under slutet av 2016 genomförde förbundet en övergång till ny hemsida och nytt 

medlemsregister. Övergången skedde till system som inte alls var färdiga. Det 

förklarar sannolikt varför vi under första halvåret 2017 hade färre nyanmälda 

medlemmar via hemsidan än vi brukar ha. Det har inneburit mycket extra arbete för 

oss. Utskrift av medlemsavgiftsavier och registrering av inbetalda medlemsavgifter 

har vi fått göra manuellt i ett icke användarvänligt system. Allt detta fungerade med 

automatik i det gamla systemet. 

 

Lokalbyten Under året har vi haft mycket stor nytta av Strandvillan där vi haft större delen av 

vår omfattande kursverksamhet. Vi blev uppsagda till årsskiftet och under 

december flyttade vi till ny lokal som vi hyr på Fabriksvägen 13. Det var ett 

omfattande arbete som utfördes av styrelsen och Leif Allvin med stor släpkärra. 

 

Vi har under året även blivit uppsagda från Boulelokalen på Fabriksvägen. Vi har 

tecknat avtal om ny inomhuslokal för Boule på Hönekullavägen 23 som vi tillträdde 

i slutet av året. 

 

Övrigt Vi har minskat vårt medlemsantal marginellt (4 personer), men vi är fortsatt 

distriktets näst största förening.  

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

vad medlemmarna vill ha. 

 

Studiecirklarna har under åren vuxit till rekordmånga under Birgitta Loftängs 

ledning. Jan Erik Johansson har haft ansvar för resor och vi har haft ett sort utbud 

av resor som vi kan genomföra tack vare att vi är så många medlemmar. Ulla 

Nordström tillsammans med Karin Knutsson och Yvonne Allvin har lagt ner stort 

arbete för anskaffning av teaterbiljetter och utbudet har blivit ännu större.  

  



       5 

 

 

 Programmen på månadsmötena, som Christer Magnusson ansvarar för, är en bra 

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

Friskvården som bytt namn till det mer rättvisande ”Studiebesök och utflykter” 

under Inger Greens ledning har utvecklats i nya former med intressanta studiebesök 

med populära besöksmål, ofta med industrianknytning. Flera besök har varit så 

uppskattade att ett flertal repriser har ordnats.  

 

Bengt G Bengtsson har ansvaret för vår hemsida som han med nytänkande 

frekvent uppdaterat. Ove Sjöstrand har fotograferat och Gunnar Jernström har 

medverkat både med fotografier och innehållsrika texter. Vår Facebooksida har 

vuxit starkt i popularitet tack vare Bengt G Bengtsson. 

Vi har också en välkomst- och omsorgsgrupp under Marja Häggströms ledning 

som tar hand om nya medlemmar och med blommor uppmärksammar medlemmar 

som av olika anledningar har det svårt. 

 

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 

vänmedlemmar som bor i andra kommuner och som uppskattar vårt utbud av 

aktiviteter och därför gärna reser lite längre för att komma till oss. 

 

 

 

 Gunnar Häggström 
ordförande 


