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Översikt av väntade kostnader för porton 2020. 
 

Jämför 2019:    112 födelsedagar (80-85-90-95-100-101) (112 st) 

         Presentkort á 150 kr + kort á 8 kr + porto á 9 kr 

                                            Totalt: 18 704 kr 

                          Nya medlemmar 70 st. Brev 1 = dubbelt (140 st) 

                            Brev 2 = enkelt    ( 70 st) 

               210 st x 9 kr = 2 898 kr 

Plus påminnelser och inbjudningar. Omkring 2 900 kr får vi räkna med. 

Hittills utlägg porton: 2 790 kr (för 2018 var summan 2 700 kr) 

 

 

Beräknat 2020:  104 födelsedagar (80-85-90-95-100) (104 st) 

           Presentkort á 150 kr + kort á 8 kr + porto á 11 kr 

        Totalt: 17 576 kr 

Om vi upphör med uppvaktning av 85- och 95-åringar = - 29 stycken blir 

kostnaden 4 901 kronor lägre. 

        Nya medlemmar ca 70 st (se ovan)  (210 st) 

                           Porto höjt till 11 kr. 210 x 11 kr = 2 310 kr 

Dessutom eventuella påminnelser till de som ej har e-post vid inbetalning av 

årsavgift, inbjudan till infomöten. Ca 500 kr ytterligare blir nog kostnaden. 

 

Slutsats: antal porton som behövs drygt 300 st. inför 2020 
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Med vänlig hälsning 

SPF Seniorerna i Väsby 

 

 

 

Siv Rosenqvist 

070 - 741 63 64 

medlemssekreterare 

siv.rosenqvist@spfvasby.se  

 
SPF databehandlar medlemsuppgifter i ett gemensamt register för alla SPF-föreningar.  

Inga uppgifter lämnas utanför SPF. 

 

 
SPF Seniorerna i Väsby       Telefon                 E-post                                Organisationsnummer 

Lindhem Örvägen 2                se ovan                info@spfvasby.se               814 801-1575 

194 52 Upplands Väsby               bg 5139-1456 

mailto:siv.rosenqvist@spfvasby.se
mailto:info@spfvasby.se


SPF - Rapport från resekommittén 2019-12-09 

 

Två härliga julbord på Eklundshof, som startade med guidad visning i Tropiska växthuset i 

Bergianska Trädgården, har vi gjort under november. 

Den 26 nov åkte 40 st till Uppsala och den 28 nov åkte 46 st. 

Detta var mycket uppskattat av våra medlemmar och många fina lovord uttalades. 

Resekommittén har talat om att ev. äta julbord på Eklundshof även nästa år, dock med visning 

av någonting annat trevligt i Uppsala, t.ex. Domkyrkan. 

 

Inför 2020 har det inte skett några ändringar, annat än att Skördefesten till Åland i september  

är klar och publiceras i vårprogrammet tillsammans med övriga resor. 

Den 27 januari kommer Gloria Andersson från Experience Transylvania, vår guide i 

Transsylvanien, till oss och informerar om resan, både för dem som bokat och de som ev. 

tänker sig att boka. Hon gör detta i matsalen till kaffet. 

 

Det finns platser kvar till vinprovningsresan med Cinderella den 17-18 mars. 

 

För resekommittén 

Inga-Lill Runermark 



 
                                        

 

                   

 

 

Födelsedagar för medlemmar som nu är med i föreningen dec 2019 

 

 

 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
100år 1 2 + 

1 101 år 

--- 4 5 5 7 

95 år 5 7 7 16 10 14 13 

90 år 14 13 17 16 28 24 46 

85 år 24 46 40 48 63 60 72 

80 år 60 72 99 75 80 59 66 

Antal  104 141 163 159 186 162 204 

        

        
 



     

Lasse Ö/2019-12-08 

 

Ekonomirapport per 6 dec 2019 (händelser fom 5 nov) 

 

Intäkter 

Totalt 821 494 kr, varav 68 094 kr under perioden fom 10 okt. 

Härav; entréer, 21 520 kr, varav 9 200 kr avser novembermötet, motsvarande 

184 betalande, resterande 12 320 kr avser betalningar för decembermötet. 

Lotteriet i nov gav 2 515 kr. 

Höstaktiviteter, 42 839 kr, där 30 780 kr avser julbordsresorna, resterande 

belopp (12 059) avser inbetalningar för utfärder nov/dec. 

Övriga 1 220 kr avser medlemsavgifter. 

 

Kostnader 

Totalt 697 334 kr, varav 81 042 kr under perioden fom 10 okt. 

Härav; förtäring och hyra för okt och novembermötena 27 916 kr (här saknas 

fortfarande fakturan för oktoberunderhållningen), reseersättning för 

”marathonfunktionärer 9 042 kr, eldsjälsresor (Sigtuna) 5 331 kr, lotterier 699 

kr. Novembermötets netto för lotteriet blev då 1 816 kr. 

Omkostnader för KulpåScen uppgår till 3 425 kr. 

Resterande, avser i huvudsak kostnader för studiebesök o utflykter 28 926 kr (bl 

a Leksaksmuseet, konsten i tunnelbanan, Hansers bio, stadsbiblioteket, Sven-

Harrys) samt uppvaktningar (revygänget) 2 738 kr. 

Julbordsresorna (38 000 kr ligger inlagd för betalning kommande vecka.  

 

Resultatmässigt innebär detta att vi förmodligen kommer att ligga på ett 

plusresultat i nivån 30 - 35 000 kr, jämfört med budgeterade - 43 000 kr. 

  



Rapport från medlemssekreteraren  9/11 – 6/12 2019  

Förändring för perioden: 9 nya medlemmar, 4 har ansökt om medlemskap.        

3  avlidna, 2 har begärt utträde, 1 har flyttat. Detta betyder att vi den 6/12 har 

1200 aktiva medlemmar + 24 Vänmedlemmar . 

Nya medlemmar:  Rune Johansson, Sylvia Forsberg, Helen Bäckdahl, Gunnar 

Högberg, Mårten Hulthén, Monika Nygren, Marita Eriksson, Martti Lehtinen 

och Lena Bergsten. 

Nya godkända-ej aktiverade (ej betalat avgift ännu):  Lars-Olof Jonsson, Stig 

Bellman och Hilkka Lofjord. 

Övertagen medlem: ------- 

Återöppna medlemskap: Inger Westin. 

Flyttat:  Lillemor Johnsson till Lomma 

Avlidna:  Ingeborg Larsson, Kerstin Eriksson och Erik Nyroos. 

Utträde:  Britt Larsson och Inga-Lill Sandström. 

Borttagen pga 3 mån.regeln:  --------- 

Ångrat inträde: ---------- 

Vänmedlem: ---------- 

Tack för uppvaktning: Gunvor Norén och Bengt Ståhl 

Födelsedagar januari 2020:                              

1/1 80 år Britt Thorsell                                                                                        

4/1 80 år Gullevi Berggren                                          

6/1 90 år Margareta Brandgård                                              

11/1 80 år Olaf Ivalo                                           

12/1 90 år Sven Altin                                                           

14/1 85 år Karl-Gunnar Wall                                                                    

18/1 80 år Pauli Mattila           

                                  

 



Informationsmöte hölls 21 november. 5 nya medlemmar deltog. Dessutom 

Marwin (valberedningen), Gunnevi (program) och Inga-Lill (resor) förutom Ulf, 

Siv och Barbro. Det blev ett lyckat möte tycker jag och det kändes bra att fler 

kommittéer fanns representerade. Just att de inbjudna får höra från de som 

verkar inom sina områden tror jag kan belysa verksamheten mer än när ”vi 3” 

försöker tala om vad som finns. 

Den 5 december firades den internationella volontärsdagen på Rubinen mellan 

kl. 14 -18. Dessa personer talade om vikten av volontärsarbete.  Mona 

Lindgren, chef för omsorgskontoret, Marita Erlandsson, diakon i Hammarby, 

Maria Fält, ordförande i kommunala pensionärsrådet och Ann-Charlotte 

Tjernberg, anhörigkonsulent. Volontärer från SPF och PRO berättade också om 

vad som görs på Rubinen och Väntjänsten. Anders B talade om ”Aldrig ensam i 

Väsby”. Ett flertal politiker tittade in. Några företagare kom också och lyssnade. 

Den 6 december var vi (Siv och Britt) med på ett möte inför Seniormässan 

2020. Tema är ”Glädje förlänger livet”. Vi har ju önskat att Kulpås©en skall 

medverka. Vi hoppas på ett program på 0,5 timme för de var ju helt otroliga i 

sin revy. Här kan man prata om glädje!!!! 

Siv 

                          

Bilagor: Porton 2020                                                                                               

Födelsedagar utveckling 2020-2026 

               



 

SPF RAPPORT FRÅN PROGRAMKOMMITTÉN  9 december 2019 

 
Genomförda event 

 
    Datum  Deltagare Antal  Ansvarig 
        platser 

Månadsmöte   11 nov  218    Ingrid Näsholm 

 

O´Learys   12 nov   16  20  Peo Bergman 

 

Hansers bio   14 nov   38  40  Birgitta Björklund 

 

Pub afton ”Lilla Blå” 18 nov   29  40  Peo Bergman 

 

Höstcafé Lidhem  20 nov   36    Birgitta Björklund 

Alarik von Hofsten från Stadsbyggnadskontoret 

 

Sven-Harrys konstnuseum  21 nov  30  2x15  Iréne Jansson 

 

Konstvisning i tunnelbanan 25 nov  43  2x25  Birgitta Björklund 

 

Kulpåsen    30 nov slutsålt 340?  Revygruppen 

 

Stadsmuseet     5 dec  28  30  Iréne Jansson 

 

 

Kommande event 

 

Månadsmöte     9 dec  209    Gunilla Ahlberg 

 

Jul-Pub    16 dec  27  40  Peo Bergman  

 

 

Månadsmötet 11 november med KG Berström var mycket välbesökt, de flesta tyckte att 

det var ett inressant föredrag. 

Hansers Bio var en omtyckt föreställing ”Jorden runt på 100 minuter”, eftersom det var stort 

intresse så kommer den även med i vårrogrammet. 

Höstcafét 20 november med Alarik von Hofsten, fler än förväntat kom, trots att vi inte sänt ut 

någon extra påminnelse. Mycket intressant och bra information. 

Sven-Harrys konstmuseum 21 november var en lyckad guidad visning, speciell för grupp 2 

där Sven-Harry själv var med och berättade om våningen (en kopia av hans hem). 

Konstvisning i tunnelbanan  25 november från Västra Skogen till Akalla med en mycket bra 

guide och nöjda deltagare. 

Kulpåsen var som i alla vet en lyckad och fullsatt föreställning. Bra att biljettförsäljningen 

sköttes av Messingen. 

Stadsmuseet 5 december var fulltecknat.  Museet har nyligen öppnat efter att varit stngt fler 

år för renovering. Deltagarna berömde guiden, tyvärr hinner man inte se allt på en timme. 

 

191209 

Gunnevi Norgren 

 



  

 

 

 

 



 
Britt Söderlund  Friskvårdskommittén  

 

Rapport  Friskvård  december 2019 

Vilundahallen 

Alla aktiviteter i Vilundahallen pågår tom v.51 och gör sedan uppehåll fram till den 7 januari. 

 

Nya aktiviteter 2020 

Våra nya aktiviteter som blivit möjliga genom folkhälsobidraget är: 

• Linedance med  extern ledare 

• Qigong med intern ledare 

• Specialjympa med balansträning tillsammans med Friskis&Svettis 

De börjar redan v.3 nästa år. Eftersom vårprogrammet inte hunnit fram till alla skickar vi ut extra 

information via mail före årsskiftet. 

 

Marathongruppen 

Georg Gustavsson har tackat ja till uppdraget som samordnare för Marathongruppen efter Kenne. 

Det betyder förstärkning med en person i gruppen som nu består av 6 personer. Kenne kommer att 

vara kvar och ansvara för några av tävlingarana men avlastas ansvaret som samordnare och 

kontaktperson med Stockholm. 

Första uppdraget nästa år blir redan 24-25 januari då vi tackat ja till nummerlappsutdeldning vid 

GORE-TEX Winterrun. 

 

 

 

 

2019-12-07 



 
Webbgruppen    2019-12-09 
 
 

Hemsidan 
Allt eftersom aktiviteterna genomförs tas de bort på hemsidan och i kalendern, som 
alltså bara innehåller kommande aktiviteter. Hemsidan undergår f.n. viss 
omredigering. 
 

Hur många besöker hemsidan? 
Rapporterna fortsätter att komma om antalet besökare på hemsidan.  
Flesta besöken har gjorts på nedanstående sidor. 
 

 Vecka  
45 

Vecka 
46 

Vecka 
47 

Vecka 
48 

Genomsnitt 

Totalt ”klick” 1032 812 874 566 821 

1:a sidan 166 140 142 88 134 

Aktiviteter 110 50 80 62 75 

 
 

Mailutskick 
Kenne har under senaste månaden skickat ett (antal) mejl personligen till alla 
medlemmar med mejladresser. 

• Konstvisning 2 i tunnelbanan 
 

Central info från förbundskansliet 6 december (utdrag) 
Webb 

• Förändringen av ”prestandan för webben” som skulle ha införts 191120 har 
blivit försenad på grund av problem hos leverantören vid införandet och 
kommer nu enligt plan att implementeras senast i mitten av december. Vi 
skickar ut separat information när det är klart. 

• Det går bra att använda eventmodulen i medlemsregistret (med koppling till 
hemsidan). Det finns några buggar som vi är medvetna om och där vi inväntar 
rättningar av leverantören. 

• Det är felanmält hos leverantören att styrelsens uppdrag är felsorterat på 
webben. 

• Manual H43 ”lämpliga bildstorlekar” är uppdaterad 2019-11-12 Bilder i 
bildgalleri har fått nytt rekommenderat format 800x600 x 72dpi 

 
Prioriterade områden hösten 2019 

• SMS (kommer tidigast under början av 2020, försenat hos leverantören) 
• Rättningar av några bakomliggande ekonomifunktioner som idag inte fungerar 

tillfredställande (pågående ärende hos leverantören) 
• På bästa sätt införa e-faktura (klart) 
• Fortsatt översyn och utveckling av e-posten (ständigt pågående ärende) 
• Prestandan på webben (inväntar införande under december) 



• Utredning av uppgradering av webben (inväntar underlag från vår leverantör) 
• Införa släpande uppdateringar succesivt under hösten (försenat till februari 2020 på 
grund av vår leverantör.) 
 
/Torsten 

 
 


