
 

 
 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2017 

Styrelse:     
1/3 2017- 31/8 2017 
Mona Wilsson, ordförande  
Vivianne Edelsvärd/Öberg vice ordförande      
1/9 2017- 28/2 2018 
Vivianne Edelsvärd/Öberg ordförande 
Mona Wilsson, vice ordförande  
Karin Burman, kassör 
Gun Lindkvist, sekreterare 
Kjell Kemi, ledamot t.o.m. maj månad 
Lena Esbjörnsson, ledamot     
Karin Mattsson, ledamot  
Lars Hallberg, ledamot  
Jan Lundquist, ledamot 
 
Ansvariga: 
Mona Wilsson. KPR/Läkemedelsanvarig, 
Karin Mattsson, studieansvarig, informatör 
Kjell Kemi, rekryteringsansvarig t.o.m. maj månad  
Roger Berg, trafikansvarig 
Lars Hallberg, försäkringsansvarig 
Kjell Kemi t.o.m. maj månad, Lars Hallberg, fr.o.m. sept. månad medlemsregisteransv. (Ove 
Lindblom sakkunnig) 
Gun Lindkvist, webbansvarig 
Mona Lindblom, Barbro Sundström, reseombud 
Lena Esbjörnsson, friskvårdsombud 
Kjell Öhrberg, hörselombud 
 
 
 
Revisorer: Rolf Wennberg och Ingrid Backman 
Ersättare: Tord Renberg och Mona Westerlund-Lundqvist 
 
Styrelsemöten 
Under året har elva protokollförda styrelsemöten hållits i Medborgarskolans lokaler. 
 
Medlemsantal 
Vid årets början hade SPF Seniorerna Häggen 793 medlemmar och vid årets slut 775. 
Medlemsredovisningen en aning osäker i början av året pga. nytt centralt medlemsregister.  
 
Ekonomi 
Den ekomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen som utdelas på årsmötet. 
 
Programkommittén 
Programkommittén består av Vivianne Edelsvärd Öberg, Gun Lindkvist, Elna Johansson. Lars 
Hallberg och Jan Lundquist. 
 
 
 



 
 
 
 
Månadsmöten 
 
25 jan.   Mats Wikgren föreläser. Vad hände mig? Trafiksäkerhetsinformation.  
22 febr.  Årsmöte - Framnäs folkhögskola underhåller. 

  29 mars Månadsmöte Försök inte lura mig. Polisen Bo Hedlund medverkar.  
26 april Månadsmöte Sopplunch, tårta. Information. Häggsångarnas vårkonsert.  
24 maj Våravslutning Modevisning.  
30 aug Kyrkogårdsvandring i Piteå Kända Pitebor Guide: Jan Lundquist 
27 sept. Paltkalas och information om höstens aktiviteter. 
18 okt Musikhögskolans elever underhåller på Acusticum 
25 okt.   Staffan Sandlund: ”Min väg till Operan”. 
13 dec. Luciaunderhållning Christinaskolans musikklass åk 9 lussar. Häggsångarna sjunger 
             julsånger. 
 
Månadsmötena har lockat i genomsnitt drygt 100 deltagare. 
 
Tema- och studiedagar samt övriga aktiviteter   
 
01 febr. Kulturcafé - Hur är det att vara invandrare i Piteå? Anna-Stina Eriksson  
15 febr.    Möte med nya och blivande medlemmar  
23 febr.   Träff med kryssningsresenärerna Stockholm- Lübeck- Bornholm -Gotland-Stockholm  
28 febr. Fettisdagspromenad till Acusticum för lunch. 
08 mars   Trivselkväll med underhållning och Rolf Backlund och dans 
15 mars   Informationsmöte - Resebyrå Informerar om höstresor 
12 april   Kulturcafé- Rolf Johansson Berättar om sitt arbete i andra länder.  
19 april   Möte med nya och blivande medlemmar  
 10 maj   Café - Morgan Stenberg Underhåller, Musikkryss 
04 juni   Kryssning i Östersjön Stockholm- Lübeck- Bornholm -Gotland- Stockholm 
12 juli    Bussresa i Pitebygden  
10 aug    SPF Häggens Golftävling  
30 aug    Kyrkogårdsvandring i Piteå kl. 13.00. Kända Pitebor Guide: Jan Lundquist. 
13 sept.   Kulturcafé ”När världen kom till Piteå”- Diakonissan Anna-Stina Eriksson berättar 
04 okt     ”Får jag lov” Elisabet och Leif Bogren underhåller och spelar upp till dans 
                  Alla pensionärer välkomna.  
08 nov.    Informationsmöte för nya och blivande medlemmar.  
15 nov.    Häggens Kulturcafé - Birgitta Sjömark m pianist underhåller  
22 nov     Teaterresa till Luleå med buss, middag och  föreställningen  ”Cabaret” på 
                Norrbottensteatern.. 
29 nov.    Trivselkväll Underhållning av Sikforsarna   
 
Rekryteringsgrupp 
Gruppen består av Kjell Kemi t.o.m. maj månad och Karin Mattsson. Lars Hallberg utsedd fr.o.m. 
september månad.  Välkomstbrev har skickats ut till nya 65-åringar och inbjudan till informationsmöten 
har skett under året. 
 
 
Studiecirklar och andra aktiviteter 2017 
 
Ett stort antal studiecirklar har genomförts med över 500 deltagare. Aktiviteterna har bl.a. varit: 
Litteraturcirkel, Linedance, Matlagning, Qigong, Träffpunkt Sällskapsspel, Boule, Ipad, och mobiltelefon, 
SPF Häggens kör, Introduktion i vinprovning, Vin och mat och Biljard,  
Dessutom har ett tiotal kulturarrangemang med ca 300 deltagare genomförts.  



Vår senaste information finns alltid på vår hemsida: www.spf.se/haggenpitea 
 
Samvaron 
Arbetsgruppen på Samvaron består av representanter för de organisationer som har  
verksamhet i lokalerna och personalen på Samvaron. SPF Seniorerna Häggen har  
representerats av Karin Mattsson som deltagit i 6 sammanträden.  
 
Resor 
4/6-8/6 genomfördes en kryssning i Östersjön och det var 30 medlemmar som åkte 
21/9-24/9 genomfördes en resa till Riga och 14 medlemmar deltog 
12 juli genomfördes en resa i Piteåbygden med ett 30-tal deltagare 
Resa till Kiruna var planerad att genomföras i augusti, men ställdes in pga. för få deltagare 
22 nov teaterresa till Norrbottensteatern och det var 60 medlemmar som deltog 
 
KPR – Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala pensionärsrådet/KPR är ett samrådsorgan mellan kommunen och pensionärsorganisationerna 
med syfte att stärka pensionärernas inflytande i frågor som berör äldre. 
 
Källbogårdens äldreboende har förändrats till 39 boendeplatser och ett trygghetsboende med 18 
lägenheter. En samvaroverksamhet kommer också att startas upp. Ombyggnationerna var klara  
i slutet av augusti. 
 
SPF Seniorerna har väckt frågan om att förändra matleveranserna i plastlådor. Frågan diskuteras i 
fastighets- och servicenämnden för närvarande. Alla pensionärsorganisationer önskar också att ett kostråd 
bildas med representanter från pensionärsorganisationerna. 
 
SPF Seniorerna har också begärt information om hur många personer som varje arbetsledare har ansvar 
för i hemtjänst och i vård- och omsorgsboende. 
 
Information om det nya demensboendet Berggården som beräknas vara klart hösten 2019 har lämnats. 
Samtidigt har Villa Utkiken öppnat i september 2017 och ska kunna ta emot personer i behov av tillfälligt 
boende i väntan på en mer långsiktig lösning eftersom äldreomsorgen har för få platser i särskilt boende. 
 
SPF Seniorerna har också besökt Kvalitetsmässan, som anordnats av äldreomsorgen och där 
informerades om ett antal projekt i äldreomsorgen. 
 
Slutord 
 
I maj månad drabbades vår förening av sorg när vår styrelsemedlem Kjell Kemi avled. Han  
var en glad medarbetare, som bidrog med mycket stimulans och aldrig drog sig för att hjälpa 
till. Han hade flera ansvarsuppdrag och i och med hans frånfälle, så stod styrelsen plötsligt  
utan ansvariga på hans poster. Detta kunde lösas då andra tog på sig ytterligare uppgifter. 
 
SPF Seniorerna Häggen är en mycket livaktig förening. Vår verksamhet bygger på ett stort  
och differentierat program med möjlighet för alla våra medlemmar att hitta något som 
intresserar just dem. Förutom kulturcaféer, trivselkvällar, informationsmöten, resor och  
friskvårdsaktiviteter så genomförde vi under 2017 mer än 50 studiecirklar med 500 deltagare  
och ett tiotal kulturaktiviteter med 300 deltagare.  
 
31 december 2017 var antalet medlemmar 775. Vi kunde hälsa 38 nya medlemmar välkomna  
till oss under året. Glädjande är också att vår förening nu har ännu fler hedersmedlemmar.  
Vi måste bli bättre på att behålla våra medlemmar och vi måste försöka fånga de yngre  
pensionärerna. Vi kommer att fortsätta att genomföra speciella aktiviteter för att nå detta mål.  
Styrelsen utvärderar fortlöpande alla aktiviteter genom att ha en stående punkt på dagordningen 
vid varje styrelsemöte. 
 



 
Nytt för i år att Sparbanken Nord sponsrat vår förening med 5 000kr. Dessa pengar  
har använts till underhållnings- och danskväll i oktober samt till teaterresa till  
Norrbottensteatern. Nytt är också att Pite Energi sponsrat vår förening med 15 000kr för  
tiden oktober 2017 till och med augusti 2018. Dessa pengar kommer vi till största delen 
att använda år 2018. Styrelsen tackar båda dessa sponsorer för erhållna bidrag och  
kan tack vare dessa erbjuda ett utökat utbud av aktiviteter och med högre kvalitet. 
Detta ska komma alla medlemmar till del. 
 
Styrelsen vill även framföra ett tack till Piteå kommun för erhållet bidrag. Ett tack till personalen 
på Samvaron och Medborgarskolan för ett gott samarbete.  
Vi vill också framföra ett stort tack till er alla som bidragit till att göra våra arrangemang 
innehållsrika och trevliga.  
 
Till sist ett tack till alla medlemmar för visat förtroende och ett aktivt och stimulerande  
2017 och varmt välkomna till ett spännande 2018. 
  
 
Piteå den 28 februari 2018  
  
………………….   ……………………… 
Vivianne Edelsvärd Öberg   Mona Wilsson                                                          
Ordförande     Vice ordförande  
 
………………….   ………………………. 
Karin Burman   Gun Lindkvist 
Kassör     Sekreterare  
  
…………………..   ……………………….. 
Karin Mattsson    Lars Hallberg                                        
 Ledamot      Ledamot   
 
…………………   ………………………… 
Lena Esbjörnsson    Jan Lundquist 
Ledamot    Ledamot 
  



  

 


