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Styrelse Funktion
Alf Persson Ordförande
Gun Andersson Ekonomiansvarig
Iris Gustafsson Sekreterare
Barbro Sjöberg Ledamot
Monica Svensson Ledamot
Anita Algers Ledamot
Lars Öst Ledamot
Christina Karlsson Ledamot
Filip Alm Ledamot

Sammanfattning
Årets verksamhet har delvis präglats av coronarestriktioner och oro för att delta i sammankomster
i större grupper. 

Vår Facebookgrupp för medlemmarna i föreningen används flitigt. Där kan alla göra inlägg och 
publicera bilder m.m. Vid årets slut var cirka 150 medlemmar anslutna till gruppen.

Styrelsen har via e-mejl och personliga träffar med politiker arbetat för att kommunen ska anvisa 
oss ett utrymme/lokal där vi kan förvara föreningens äldre handlingar och tillhörigheter. Vi har fått 
löfte om att detta skulle ordnas under 2021, men politikerna har inte hållit vad de lovat och vi står 
därför fortfarande utan lokal. Kampen går vidare.

Vi har vid årets slut 766 medlemmar, vilket är ungefär lika många som vid förra årsskiftet. 
Se bilaga 2. I vårt SPF-distrikt, Norra Älvsborg, är det endast två föreningar, vi och Vårgårda som
ökat sitt medlemsantal de senaste fem åren.

Vår förening deltog med ett tremannalag bestående av Uno Petersson, Claes-Hugo Larsson och 
Daniel Höglund vid distriktsuttagningen till kunskapstävlingen Hjärnkoll. Vi delade en hedrande 
andraplats. Väl kämpat!

För att informera om föreningens verksamhet har vi fått artiklar och foton regelbundet publicerade
i AleKuriren. 
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Ekonomi
Vi har ansökt och fått beviljat anslag för vår verksamhet från Socialstyrelsen med 60 000 kronor 
och från SPF-distriktet med 20 000 kronor. Dessa medel har använts främst för att bryta ensam-
heten och aktivera våra medlemmar vid storbandskonserten, folkhälsoveckan, konserten med 
David Carbe och subventioner vid vårfesten, julbordet och våra resor. Det ekonomiska resultatet 
har blivit ett överskott på 20 000 kronor. 

Marknadskommittén
Marknadskommittén har haft 10 möten under året. 

2022 års programhäfte togs fram med annonser och text.

Med stöd av SV och SPF Norra Älvsborgsdistriktet ordnade vi en konsert med Tranemo Storband
i teatersalongen i Nödinge den 3 april. Innan konserten inbjöds till mingel med mat och dryck. 

I november gjorde vi en värvningssatsning i kombination med uppmuntran för våra medlemmar. 
Återigen var teatersalongen i Nödinge bokad och denna gång var det David Carbe och Negar 
Zarassi som underhöll. 150 deltagare kom och resultatet av värvningen blev 20 nya medlemmar. 

SPF Ale har varit representerade av Marknadskommittén vid julmarknaderna Ale Torg den 26 no-
vember, Surte Glasbruksmuseum den 3 december och Furulund den 10 december där vi sålt lot-
ter och spridit SPF-information. 

Festkommittén
UN

Festkommittén har arrangerat träff för nya medlemmar, för medlemmar som är 85+, sommarfest 
och julbord.

SKR-Kommittén /Studiebesök, Kultur och Resor/
Kommittén har arrangerat ett flertal aktiviteter som teater- och musikalbesök, öl- och vinkänne-
dom, bussresor till bl.a. Sundsby Säteri och Akvarellmuseet, Aletur med Pelle Dahlberg och skär-
gårdskryss till Henån-Lysekil. Vi har ordnat ett besök på Lödöse museum och haft glasblåsning 
på Stievens Glashytta och damevent med mannekänguppvisning. Kattleberg Airport besöktes av 
ett tjugotal flygintresserade medlemmar. Julmarknadsresa till Falkängen/Kinnekulle och Rostock, 
Tyskland, har anordnats i samarbete med Lilla Edet Buss m.fl.

Studiecirklar
Träslöjd och spanska har genomförts.
Läsecirklarna i samarbete med Ale Bibliotek har genomförts under året.
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Friskvårdskommittén
Under våren och hösten har ett femtiotal fredagsvandringar genomförts där vi vandrat i Lilla Edet.
Risveden, Svartedalen, Delsjön och Vättlefjäll m.m. Vi har gått utefter Slereboån i Risveden och 
bestigit kommunens högsta berg, Rapungaberget och Angertuvan. 

Stavgång har arrangerats varje måndag i Dammekärr med 10–15 deltagare/gång.

Andra veckan i maj hade vi vår friskvårdsvecka: Måndag vandring i Dammekärr, tisdag poäng-
promenad och visning av Vikingagården, onsdag vandring och korvgrillning i Rördalen, torsdag 
fågeltornet i Stora Viken, fredag Bouleintroduktion eller vandring i Risveden.

Arbetsgruppen Äldres Hälsa
Två kurser ”Säkrare seniorer med HLR” har genomförts och vid två tillfällen har blodtryckskontroll
i samband med Backavik-träffarna erbjudits.

Lokalkommittéerna
Vårfesten 29 mars – 67 st SPF:are kom och underhölls av ”The Rose” (Ingmari Dalin och Susan-
ne Pettersson). 

Bilrallyt 27 april – Bra väder, ”nya” vackra vägar, som man inte brukar köra, många vitsippor kan-
tade vägen, kluriga frågor samt övningar

Sensommarträff Starrkärr 21 september – Ett 60-tal deltagare underhölls av Tonsteget, som 
sjöng och berättade historier

Höstträff 4 oktober – Lotta Rossövik underhöll med historier och sång. 

Lucia 9 december Guntorps Equmeniakyrkas scouter lussade för oss, ca 100 medlemmar. 
 

Träffpunkt Backavik 
Backavik-gruppen har haft två träffar under hösten med intressant information om Göteborgsut-
ställningen 1923 och om dialekter i Ale.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Vi har deltagit i KPR:s sammanträden 6 gånger under året samt i förberedande möten.
KPR har hittills varit ett kommunalt samrådsorgan med deltagare från de sex pensionärsorgani-
sationerna samt med politiker och kommunala tjänstemän. Syftet med KPR har varit ömsesidigt 
informationsutbyte. Kommunen har nu i höst fattat beslut att inga politiker eller tjänstemän ska 
ingå i KPR. Trots protester från såväl KPR som från vår förening har kommunen inte tagit till sig 
våra argument och vi bedömer nu risken stor att det ömsesidiga informationsutbytet mellan pen-
sionärsföreningarna och kommunens ledning kan försämras.

KPR har även haft i uppdrag att se till att befintliga lokaler för föreningarnas egen verksamhet 
(expeditioner, förråd och liknande) fördelas mellan de olika föreningarna. Detta har inte givit nå-
got resultat.
Trots att vi i flera år försökt att få kommunen att rätta till de orättvisor som rådde har vare sig poli-
tikerna eller kommunens ledande tjänstemän gjort något åt detta.

I bilaga till denna årsberättelse finns en sammanställning över KPR-verksamheten 2022.
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Brukarråden
Brukarråden är samverkan mellan kommunen och ideella föreningar. Uppgiften är att främja soci-
al gemenskap och aktivitet på kommunens äldreboenden och för brukarna av hemtjänst.
Verksamheten har i stort sett, med undantag för Bohus, legat nere under året. Den 31 december 
upphörde avtalet med kommunen där vi åtagit oss att delta i brukarråden.

Ale kontakt- och stödverksamhet
Vi stöder föreningen genom att tillsätta en representant i styrelsen och ge ett årligt ekonomiskt bi-
drag.

Funktionärer 2022

Revisorer Lennart Sjöberg
Sven Svensson

Ersättare Dan-Åke Larsson

Representanter i KPR Hans Åström
Ersättare Christina Karlsson

Valberedning Doris Gustafsson, Kerstin Öberg, Margareta Persson

Arbetsgruppen Äldres Hälsa Birgit Fagrell, Monica Svensson, Kerstin Boge

Läkemedelsombud Birgit Fagrell

Arbetsgruppen för Cirkel-
aktiviteter Kerstin Öberg, Doris Gustafsson

Medlemssekreterare med 
ansvar för Medlemsregistret Krister Sjöstrand t.o.m. oktober, därefter Ann-Kerstin Alm

Information
Hemsidan Sven Svensson

Mailutskick Iris Gustafsson

AleKuriren Alf Persson, Anita Algers

Brevutskick Styrelsen

Friskvårdskommittén 
Elvy Börjesson, sammankallande
Anna-Greta Singstrand, Lars-Göran Winbo, Monica Rudén, Lars Öst, Margareta Persson och 
Dan-Åke Larsson.
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Kommittén för Studier-Kultur-Resor
Funktionärer t.o.m. juli 2022:
Lillemor Strandberg, sammankallande
Iris Gustafsson, Ingela Grund, Lena Thorén och Filip Alm.

Funktionärer fr.o.m. september 2022:
Lillemor Strandberg, sammankallande
Ingela Grund, Iris Gustafsson och Anita Eriksson.

Marknadskommittén
Claes-Göran Björn, sammankallande
Anita Algers, Bo Nilsson, Bengt Boge och Christer Paulin

Festkommittén
Barbro Sjöberg, sammankallande
Iris Gustafsson, Monica Svensson, Doris Gustafsson, Elise Friman, Sven Svensson, Gun An-
dersson och Eivor Bengtsson

Lokalkommittéer

Älvängen 
Claes-Göran Björn, sammankallande
Britt-Marie Jirle, Lars Johannesson, Inger Sjölund, Eva Andersson, Björn Andersson, Agneta 
Björn, Almer Örn och Kent Brandt.

Starrkärr
Evy Zackrisson, sammankallande
Sigrid Pettersson, Kerstin Ottosson, Barbro Söderström, Ingrid Edvardsson, Bruno Edvardsson, 
Arne Andersson, Maj-Britt Lundberg, Monica Rudén och Barbro Nordgren

Alafors-Nol
Eva Alklev Jönsson, sammankallande
Ronny Jönsson, Margareta Persson, Inga-Lill Henrixon, Conny Henrixon, Bernt Jungle, Christina 
Jungle, Marita Olsén, Dick Olsén

Nödinge
Laila Almqvist, sammankallande
Anna-Greta Singstrand, Barbro Sjöberg, Lena Johannesson, Lena Lomfors, Evelyn Johansson,
Anita Arfvidsson, Irene Svensson, Eivor Bengtsson, Jan Bengtsson

Bohus-Surte
Gun Andersson, sammankallande
Ann-Marie Meuller, Siv Fuxin, Christina Karlsson, Filip Alm, Ann-Kerstin Alm, Lena Petersson, 
Hans-Åke Lund, Britt-Marie Sackesjö, Lisbeth Frick

Backaviksgruppen
Kerstin Nilsson, sammankallande
Ann-Louise Werner-Olofsson, Ingela Wiberg, Bengt Lindström, Hans Nilsson



6

Dataansvarig
Kerstin Öberg

Trafikansvarig
Jan-Peter Eldh

Försäkringsansvarig
Krister Sjöstrand

Representant i Ale Kontakt- och stödverksamhet
Christina Karlsson
Eva Andersson

Brukarråd

Fridhem Vakant

Älvängen Seniorcentrum Axel Sager, men numera vakant.

Backavik Birgit Fagrell

Björkliden Vakant

Älvängens hemtjänstgrupp Britt-Marie Jirle

Alafors-Nol hemtjänstgrupp Vakant

Nödige hemtjänstgrupp Laila Almqvist

Bohus hemtjänstgrupp Christina Karlsson
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Bilaga 1

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Bland annat har följande ärenden behandlats:
Nytt Äldreboende i Surte
Ale kommun beräknar att 2024–2029 ökar antalet personer 80+ med cirka 300 st.
2024 uppstår en akut brist på boendeplatser i äldreboende.
Ett nytt äldreboende planeras i Surte med 60 platser med inflyttning tidigast 2029.
Äldre personer måste, med hänsyn till livssituationen, få tillgång till lämpligt boende.
KPRSamråd hävdar att äldres boendesituationen måste lösas.
KPRSamråd har föreslagit att 2024 bör det påbörjas att bygga ytterligare ett
äldreboende.

Inlämnade och diarieförda remissyttranden under 2022:
Behovsanalys för lokaler och bostäder 2024–2033.
Detaljplan bostäder och skola Backa 1:13 m.fl.
Revidering av riktlinjer för färdtjänst och taxor.
Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen.
Behovsanalys av lokaler och bostäder 2023–2033
Detaljplan Nödinge centrum inom Nödinge 38:2.
Detaljplan av bostäder, handel och förskola, Nol 18:1 och Nol 18:44.
Detaljplan Nol 18::4 och Nol 18:44.

Förtydligande av rådens roll:
På uppdrag av KS genomfördes en demokratiutredning gällande de olika
rådens funktion, reglemente och möjlighet till påverkan. Detta resulterade i att
KPRSamråd fick en remiss att besvara.
KPRSamråd har lämnat in ett remissvar på hur vi ser på KPR:s roll i kommunen.
Vi kompletterade yttrandet med förslag på hur KPR:s reglemente skulle kunna
ge KPR möjlighet till ökat inflytande och påverkan.
Fria lokaler (nolltaxa) för pensionärsorganisationerna
KPRSamråd fick besked om att Ale kommun säger upp det gällande avtalet (från den
5 september 2007) mellan Ale kommun och pensionärsföreningarna till den 31 december
2022. 
Avtalet ger tillgång till fria lokaler för pensionärsorganisationernas omfattande
aktivitetsutbud.
För att säkerställa att alla pensionärsföreningar får likalydande text i ett kommande
avtal om lokaler beslutades att KPRSamråd blir förhandlingspart gentemot Ale
kommun.
Som motivering för att det gällande avtalet skulle förlängas samlades underlag in från
alla pensionärsföreningarna med det totala antalet lokaler som använts under året.
Sammanlagda bokningar av olika lokaler uppgick till 8 st./dag i genomsnitt per år.
Efter ett flertal kontakter och möten med politiker fick vi beskedet om att det gällande avtalet för-
längs.
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Bilaga 2.

Läget vid årsskiftet 2022-2023 i SPF Seniorerna Ale:

Vi brukar använda två olika siffror:
 I statistiken från medlemsregistret Miriam räknas endast aktiva medlemmar 

 Lokalt brukar vi i Ale räkna med aktiva medlemmar plus medlemmar på väg in (godkända 
som ännu inte har betalat) och vänmedlemmar. Medlemmarna som är på väg in behand-
las som fullvärdiga medlemmar.

Statistiken som finns i Miriam-rapporterna omfattar aktiva medlemmar och ser ut såhär:

Statistik för 2022 Ing.saldo
Utg.sal-

do
Nya

medl.
Avlidna

Övriga
utträd-

da

För-
ändr.
antal

För-
ändr. %

SPF Seniorerna Ale 753 756 42 7 32 3 0,40%
Dessa 756 medlemmar fördelas på 296 män och 460 kvinnor

Lokalt räknar vi såhär:

Många nya medlemmar kom in i samband med Carbe-konserten (16 st) och under julmarknads-
perioden fick vi 7 nya medlemmar.

Sammanfattning:
Vi har ungefär lika många medlemmar som för ett år sedan.  Det är 39% män och 61% kvinnor.

Vi har få medlemmar i de lägre åldersgrupperna.
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