
 
 

SPF Seniorerna Grindslanten Sollentuna 
Lokalavdelning i Sollentuna inom SPF Seniorerna 

 
 

Verksamhetsberättelse år 2017 
    
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Grindslanten Sollentuna lämnar härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2017 
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar är ca 500 st. Beroende på oklarheter i det nya medlemsregistret 
Miriam är tyvärr siffran osäker. Styrelsen upplever att vi har en nettoökning med jfr år 
2016. Slutgiltiga siffror räknar vi att få då medlemsavgiften för år 2018 skickas ut från 
Förbundet. Antalet vänmedlemmar beräknar vi till 39 personer.    
 
Styrelsen under året har haft följande sammansättning: 
Ordförande   K-G Holmgren 
Vice ordförande  Olle Sandberg  
Kassör   Uno Berglund 
Sekreterare   Elisabeth Bergendal Stenberg 
Medlemssekreterare  Kerstin Löfgren 
Programsamordnare  Ulla-Bella Gylleus 
Cirkelsamordnare  Cecilia Verner 
 
Programkommittén  
Ulla-Bella Gylleus  
Arne Forsström   
Anne-Marie Vigren  
Uno Berglund  (Reseombud) 
 
Samhällskommittén 
Olle Sandberg  
Eva Möller 
K-G Holmgren 
 
Repr. i kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Ordinarie: Olle Sandberg 
Ersättare: K-G Holmgren  
 
Friskvård  
Rose-Marie Jansson  
 
Redaktionskommittén   
K-G Holmgren  
Elisabeth Bergendal Stenberg  
Bo Forsberg 



 
 
Annonsansvarig 
Ulla-Bella Gylleus  
Cecilia Verner 
 
Distributionsansvarig 
Kerstin Myrehed  
 
Webbmaster  
Lena Forsberg 
 
Värdskap månadsmöten   
Anne-Marie Vigren  
 
Kaffegruppen  
Ann-Cathrine Svensson 
Inger Holmborn 
Mona Ackerheim 
Margaretha Gerdin 
Anna-Greta Bengtsson 
 
Lotteriansvariga  
Anita Berglund  
Margot Österlind  
 
Valberedning 
Björn Zacke sammankallande 
Lars Jacobsson 
Wolfgang Firus 
 
Revisorer 
Ordinarie: Lennart Frisk  
Anders Westling  
 
 
Funktionärer 
Friskvård   Rose-Marie Jansson 
Qi Gong   Kerstin Myrehed 
Bokcirkel Kerstin Myrehed 
 
 
Verksamheten 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. De hölls hemma hos 
styrelsemedlemmarna i ett rullande schema. 
Styrelsemötena avhandlas enligt en fast dagordning. Den två viktigaste 
arbetsuppgifterna för styrelsen har liksom under tidigare åre varit att; 
 Öka attraktiviteten för nuvarande medlemmar att fortsätta vara medlemmar i 

föreningen samt att få nya medlemmar tack vare de aktiviteter vi har.  
 Vara aktiv i förhandlingarna med Sollentuna kommun om äldreomsorgen. 

 
 



 
Planeringsmöte 
Styrelsen har haft ett planeringsmöte i början av mars månad då föreningens 
samtliga aktiviteter gicks igen och diskuterades. I princip samma frågeställningar som 
motsvarande möte förra året. Dock med den skillnaden att vi ifrågasatte Förbundets 
fortsatta svaga agerande då det gälle att utveckla och sjösätta nya hemsidan samt 
det nya medlemsregistret Miriam. 
Vi genomlyste vår verksamhet för att hitta utvecklingsmöjligheter. Samtidigt bedömde 
vi vilka personella och ekonomiska resurser som behövdes för att kunna erbjuda 
bästa möjliga verksamhet. 
Resultatet blev även i år en fullspäckad årsplanering. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Funktionärsuppmuntran 
Som ett tack för gjorda arbetsinsatser under året bjöds våra funktionärer på en 
dagskryssning med Viking Line till Åland. Vi åkte från St Larsgården på morgonen 
och kom hem vid 19-tiden. En mycket trevlig resa med en härlig samvaro, god mat, 
god dryck och bra shopping i taxfreebutiken.  
Denna gång hade vi ett eget konferensrum vilket var bra dels för sammanhållningen 
och dels för vår interna del. Ordföranden tackade de närvarande funktionärerna för 
ett fantastiskt engagemang och också tack till er som av olika anledningar inte kunde 
vara med. 
 
Middag med nya medlemmar 
Under året har vi fått ett flertal nya medlemmar och liksom förra året bjöds de in på 
en välkomstmiddag och även denna gång på ”vårt” matställe Ekens Kök & Bar i 
Rotebro. Till middagen torsdag 14 september hade 12 nya medlemmar möjlighet att 
komma och lika många hade tyvärr förhinder. Ordföranden önskade alla välkomna 
och under middagen berättade respektive styrelsemedlem om sina sysslor. Vi kan 
konstatera att vi ser ljust på föreningens framtid. 
 
Representation i kommunala ärenden 
 
Grindslanten har representerats av Olle Sandberg och K-G Holmgren i Kommunala 
pensionärsrådet (KPR). 
  
Rådet är ett forum för kommunikation mellan kommunen, i första hand Vård- och 
omsorgsnämnden, och pensionärsorganisationerna. 
  
En stor och betydelsefull fråga under året har varit nedläggningen av Tors backe som 
äldreboende. Vi har hävdat att nedläggningen har genomförts allt för snabbt, 
från beslut den 20 juni 2017 i Vård- och omsorgsnämnden till nedläggning den 30 
nov 2017, d.v.s. på mindre än ett halvår. De boende har kommit i kläm. Som bekant 
har vi inte vunnit något gehör för en långsammare nedläggningstakt. 
  
Vård- och omsorgsnämndens underfinansierade verksamhet i flera års tid har varit 
en återkommande fråga. Så även under år 2017. Kommunen har inte låtits sig 
bevekas av våra protester. En för snävt tilltagen budget ska hållas till varje pris 
genom ständigt återkommande besparingar. Den hastiga nedläggningen av Tors 
backe är ett exempel på en sådan besparing. 
  
Vi som representerar Grindslanten kommer att fortsätta att hävda att Vård- och 
omsorgsnämnden måste ha ett större budgetutrymme för att klara sina växande 
åtagande mot oss äldre.   
  



Planerade och återkommande möten med företrädarna för Vård- och 
omsorgskontoret under ledning av dess chef Karin Proos har varit allt igenom positiv 
och ger oss möjlighet att få en inblick i kontorets arbete med aktuella frågor inom 
äldreomsorgen. 
 
 
Externa konferenser och utbildningar 
Under året har distriktet inbjudit till konferenser och utbildningar som vi deltagit i.  
 Distriktsstämma i mars med en del tuffa inlägg och motioner kring de dåligt 

fungerande datasystemen. 
 Ordförandekonferens i september med temat ” Hur följs besluten som togs på 

kongressen upp av förbundsstyrelsen, av distriktsstyrelsen och av din lokala 
förening”? 

 Utbildning i nya medlemsregistret Miriam. 
 Mingelglögg som årsavslutning 

 
Marknadsföring och medlemsrekrytering 
Den externa verksamheten för att marknadsföra föreningen och rekrytera nya 
medlemmar har gjorts genom mun-till-mun metoden. Tillströmningen har varit positiv. 
 
Träffpunkt SPF Grindslanten 
Restaurang Rotebro Krog i Rotebro centrum, som bytt namn till Rotebro Kök & Bar, 
är vår mötesplats ”i vardagen”. Kom vid 17-tiden, ät, ta ett glas och umgås är det 
enkla budskapet. Sista tisdagen i månaden mellan kl 17-19 gäller. Tyvärr är 
uppslutningen låg men vi som är där trivs och mår gott! 
 
 
Samverkan med SPF Seniorerna Tunasol 
Med vår systerklubb SPF Seniorerna Tunasol samverkar programkommittén med 
planering och genomförande av resor. 
 
Medlemsbladet och hemsidan  
Medlemsbladet och hemsidan är våra två viktiga informationsvägar till våra 
medlemmar. Medlemsbladet har kommit ut fem gånger under året och formatet i 
häftat A5 fungerar bra. Det trycks hos Sollentuna Offset.  
Hemsidan håller Lena Forsberg förtjänstfullt i och läsvärdet är högt. Tyvärr är det 
administrativa gränssnittet inte så lättarbetat som utlovats så Lena har fått lägga 
många många timmar på jobbet. 
 
Medlemsregistret 
Då och då under året har det inte gått att arbeta i medlemsregistret. Detta pga att 
leverantören Softronic fortsatt inte levererar det som behövs för ett fungerande 
system. Mycket allvarligt! Det fanns en förhoppning under året att allt skulle ordnas till 
men så blev det inte. 
 
 Brevduvorna 
Denna resurs är ovärderlig för oss och även i år har den fungerat med bravur. Endast 
någon dag efter att medlemsbladet är tryckt finns det i brevlådorna hos våra 
medlemmar. Tack för ert jobb! 
 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls i S:t Larsgården den 6 februari 2017. Salen var välfylld och Kristina 
Adolphson berättade om Strindbergs kärleksbrev till Harriet Bosse.  



Inga större frågor var anmälda så årsmötet avlöpte utan större diskussioner. Lars 
Jacobsson ledde årsmötet med bravur. 
 
Månadsmöten 
Förutom årsmötet har sju månadsmöten hållits i S:t Larsgården. Programmen har 
bjudit på underhållning av olika artister och föreläsare. Genomsnittligt deltagarantal 
har varit ett 60-tal. Lotterier – alltid lika populära – har anordnats i samband med 
månadsmötena.  
6 februari  Årsmöte och Kristina Adolphson berättade om Strindberg 
6 mars  Leif Gellerfalk, musikaliskt kåseri om Hasse och Tage  
3 april                             Ulf Bagge, trubadur 
8 maj  Bengt Wilhelmsson med ett musikkryss och Bokbord 
28 augusti  Christina Jutterström talade om media då, nu och i 
                                       framtiden. Information om SeniorNet  
2 oktober                        Leif Gellerfalk med ”Den svenska visskatten” 
6 november  Ulrika Knutsson berättade om Per Anders Fogelström 
4 december  Luciatåg och sång med Sollentuna Musikklasser 
 
Sollentuna Bio 
På Sollentuna Bio har tretton filmer med vardera tre föreställningar visats under  
verksamhetsåret. Intresset har vari stort. 
 
Utflykter och studiebesök 
19 april  Besök i Bellmanshuset på Södermalm 

27 april  Promenad med Johan Haage på Östermalm 
11 maj  Guidad konstvisning av Folksamhuset  
20 september          Guidad visning av Överby Gård 
19 oktober  Guidad visning av Nya Kungliga 
Musikhögskolan ställdes  in p.g.a. för få anmälningar 
20 november Guidad visning av Fenixpalatset 

Resor 
Under året har Grindslanten och Tunasol genomfört följande resor: 
Endagsresor 
14 mars  Bussrundtur till Lidingö 
17 maj  Bussutflykt till Nynäshamn 
7 september Ny bussrundtur till Lidingö p.g.a. stort intresse 
31 oktober  Musikalisk vinprovning på Högberga Vinfabrik, Lidingö 
12 december Julbordsutflykt till Nygårds Värdshus i Täby 
 
Flerdagsresor 
14-15 februari Alla Hjärtans Kryss med m/s Birka 
22-24 mars  Kryssning till Helsingfors och Sibelius Experience 
4-7 april  Våren i Amsterdam 
20-28 maj  Toscana med gastronomi och kultur 
24-27 augusti Skagen med CK:s resor 
 
 
Friskvård och motion    
Många av Grindslantens medlemmar är mycket aktiva och besöker de aktiviteter som 



erbjuds i kommunen. 
 
Kamratcirklar och kurser 
Denna verksamhet har tyvärr minskat i intresse i föreningen och innehåller bokcirklar.                         

      
 
Ekonomi   
Föreningens resultat- och balansräkning delas ut på årsmötet. 
 
 
Sammanfattning 
Det gångna året har varit mycket trevligt och positivt i det arbete som utförs av 
samtliga funktionärer. Beundransvärt så många ideella arbetstimmar som ägnas åt 
föreningsverksamheten. Bra jobbat! 
Vi upplever också en ytterligare ökad trivsel bland medlemmarna på de möten och 
aktiviteter som äger rum. På lokal nivå fungerar SPF Seniorerna utmärkt. Ledsamt att 
konstatera att så inte är fallet på Förbundsniva. 
  
Stort tack till er alla som förtjänstfullt bidragit till att vår verksamhet kunnat 
bjuda på bra aktiviteter, bra underhållning, intressanta utflykter, spännande 
studiebesök mm. 
 
 
 
Sollentuna i januari 2017 
 
 
 
K-G Holmgren Olle Sandberg Elisabeth Bergendal Stenberg
  
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare  
  
 
 
 
Uno Berglund  Kerstin Löfgren 
Kassör   Medlemssekreterare 
 
 
 
Ulla-Bella Gylleus  Cecilia Verner 
Programkommittén  Cirkelsamordnare 
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