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ÅRSBERÄTTELSE 2016 
 

för SPF Seniorerna  Saltsjöbaden 
 
STYRELSEN       har 2016 haft 12 protokollförda sammanträden och har bestått av: 
 
Ordförande Ingegerd Thorngren 
Ledamöter               Gunilla Berfeld Uddén, v ordf, programansvarig, ers Seniorrådet 
                                      Jan Nyman, kassör 

Anita Levander Dahrné, sekreterare tom 15/8 2016  
(Ingegerd Irvine, adjungerad sekr fom 15/8) 
Ann Mari Hjorth, program Berget ,Seniorrådet, affischer 
Inger Beliaev, kulturfrågor 
Moa Bern, hälsofrågor 
Elisabet Engström, hemsida, facebook  
Siv Flodqvist, medlemssekreterare 
Gun Pehrson, program 
Gulli Perneheim, anmälningar, e-postmottagare, ledamot Trygg och 
säker 

Revisorer Ordinarie: Ann Ahlberg 
Ersättare: Kristina Bergh     

Valberedning         Ingegerd Irvine s.k, Tom Hertzman-Ericsson 
 
Årsmöte hölls den 23 februari 2016 i Grand Hotel Saltsjöbaden med  135 

deltagande medlemmar och följdes av afternoon tea med 
underhållning av John Pohlman och hans Zwing time Band. 

 
Årsavgiften har  varit 250 kr för ordinarie medlem. 
 
Medlemsantalet  uppgick till 573 st vid årets slut (2016-12-31) . 
 
Lokaler SPF Saltsjöbaden har haft medlemsmöten i Syrenparken och på 

Ljuskärrsberget men också externa aktiviteter såsom teater,  konst, 
modevisningar, gymnastik, golf och bokcirkel. 

 
Klubbmästare Föreningen har  saknat speciellt utsedd klubbmästare men vid 

aktiviteter fått värdefull hjälp av medlemmar som bor på 
Ljuskärrsberget och Syrenparken.   

   



   

2 
 

Medlemsutvecklingen har varit glädjande för tredje året i rad som följd av ett aktivt 
värvningsarbete av styrelsen. Under 2016 var nettoökningen 28 personer. Vi har alltså 
ökat med 5.1 %. Samtidigt gick Stockholmsdistriktet något tillbaka.  
 
Medlemsmöten har hållits i stort sett två gånger varje månad vår- och hösttermin, dagtid 
på Ljuskärrsberget och kvällstid på Syrenparken. 
 
Våra aktiviteter har dels varit inriktade på att informera och lära ut saker som vi kan ha 
nytta av i det dagliga livet såsom ’ Bedrägerier mot äldre’, Bostäder för äldre, Hörsel på 
äldre dar och vad man gör åt det, kommunens service för äldre – vår äldreomsorgschef 
informerade  -  och även ett möte om stroke men vi har också tillhandahållit ämnen av 
allmänt intresse såsom  historien om fältmarskalken Mannerheim och Islams utveckling 
och situation i Sverige.  Ibland har våra ämnen främst inriktats på att roa oss. Hit hör 
Mats Strandbergs imitationer och Åsa Berghs ’ Var f-n är mina tofflor’ samt 
Svensktoppen i våra hjärtan. 
 
Det som drog flest deltagare var  vårt årsmöte där John Pohlman var det stora 
dragplåstret men även vårlunchen som företogs med buss till Velamsund samt 
höstupptaktslunchen på Grand Hotel hade många deltagare. 
   
Samtalsträffarna på kafé en gång i månaden har gett medlemmarna tillfällen till en mer 
informell pratstund. Även om vi via @post skickat ut ett ämne för varje träff uppkommer 
det också andra intressanta vinklar under samtalets gång.  
 
SPF Seniorerna Saltsjöbaden har haft cirklar i olika ämnen:  
- Seniorgympa med professionell ledare två gånger i veckan på idrottshuset vid 

Näckenbadet med stärkande rörelser som är viktiga och anpassade för äldre. Vi har 
glädjande nog haft fullt hus i princip varje gång.   

- Bridgecirkel på Berget som Britt-Marie Pukitis hållit i. En nybörjarkurs under vintern 
gör att vi eventuellt måste dubblera cirkeln. 

- Golfcirkel, med Eva Hydén som ledare,  kom igång rejält under året. Vi hade två 
parallella uppfräschningskurser med klubbens head pro under våren och har deltagit i 
fem tävlingar i Värmdö- Nackakretsen vilket har varit väldigt roligt. Flera av oss gick 
det riktigt bra för också. 

- Vi startade också en bokcirkel, med Elisabet Engström som ledare. Den har blivit 
populär och kommer att fortsätta samt behöver eventuellt dubbleras.  

 
Medlemmar i SPF Saltsjöbaden har även haft tillfälle att få gratis datahjälp en gång i 
veckan på Saltsjöbadens bibliotek genom vår samarbetspartner Seniornet. Vi fick ställa 
in den fortsättningskurs (dvs fortsättning på Nacka kommuns/Seniornets satsning 2015 
-2016) som vi planerat ha i höstas då det var för få anmälda. Vi får rekommendera 
Seniornets kurser istället. 
 
Vi har verkat i Nacka kommuns Seniorråd (fd Kommunala Pensionärsrådet (KPR)) 
genom Ann Mari Hjorth, ordinarie, och Gunilla Berfeld Udden, ersättare. I rådet är  det 
frågor om kvalitet på hemtjänst/särskilt boende etc som är huvudpunkterna. 
Vi har också svarat på de remisser som Nacka kommun skickat ut samt den utsända 
inbjudan till samråd avseende Saltsjöbaden Centrum. Våra viktigaste synpunkter är att 
vi behöver ett trygghetsliknande boende med en större samlingslokal så att vi kan ha 
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våra träffar centralt och även vara många. Vi tryckte också på att det är viktigt att det är 
ETT naturligt innecentrum så att man träffas spontant. Vi försökte hålla oss till vad som 
var viktigt för äldre.    
 
Vårt stora problem under hösten har däremot varit att Förbundet har bytt 
medlemssystem/ hemsideleverantör. Vi har fortfarande inte fått alla delar att fungera 
vare sig betr medlemssystemet eller på hemsidan. Detta har tagit mycket kraft från oss 
som förtroendevalda men har också betytt att servicen till våra medlemmar har blivit 
lidande. Vi är ytterst ledsna för detta. Det kan också hända att vi har/har haft fel 
information i fakturor etc. Förhoppningsvis har detta inte varit alltför frekvent. 
 
Föreningen är medlem i Nacka närradioförening och vi samarbetar med Vuxenskolan. 
 
Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till och hjälpt oss i vår verksamhet inom 
SPF  Seniorerna Saltsjöbaden. Ett särskilt tack till bostadsrättsföreningarna på 
Ljuskärrsberget och i Syrenparken för gott samarbete. 
 
 
Saltsjöbaden den 17 januari 2017 
 
 

 
Ingegerd Thorngren   Ann Mari Hjorth 
 
 
 
Anita Levander Dahrné   Jan Nyman 
 
 
 
Inger Beliaev    Gunilla Berfeld Uddén 
 
 
 
Moa Bern    Elisabet Engström 
 
 
 
Siv Flodqvist     
 
 
 
Gun Pehrson    Gulli Perneheim 
  


