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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017. 
 

Styrelsen för SPF Seniorerna Grödinge, org.nr 802422-9075, får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2017. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Berit Åsberg  vald för år 2017 
Vice ordförande Margareta Ståhlberg vald t.o.m. år 2017 
Kassör  Siw Olsson  vald t.o.m. år 2018 
Sekreterare  Sven-Erik Stenervall vald t.o.m. år 2018  
Medlemssekreterare Sven-Ove Johansson vald t.o.m. år 2018  
Ledamot  Inger Sundlin  vald t.o.m. år 2018 
Ledamot  Stefan Sundlin vald t.o.m. år 2017 
Ledamot  Mari-Ann Ståhl vald t.o.m. år 2017 
Ledamot  Ann-Margret Örnberg  vald t.o.m. år 2017 
 
Styrelsen har under året haft 14 st. protokollförda sammanträden och därutöver 2 st. så kallade 
”kuverteringsmöten” inför våra utskick till medlemmarna. 
 
SPF Seniorerna i Botkyrka stod som värdar för en gemensam vårlunch i maj i Tumba Folket Hus  
Tillsammans var vi 70 st. medlemmar. 
 
Övriga funktionärer 2017 
Revisorer  Birgitta Herbst, Ingrid Friman  
Revisorersättare Kurt Hassel  
Valberedning  Sören Morberg, Kurt Hassel, Egon Söderberg 
Medlemssekreterare Sven-Ove Johansson 
Webmaster  Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson  
Event-redaktör Leif Åsberg  
Klubbmästare Margareta Ståhlberg 
Programansvariga Ann-Margret Örnberg, Lisbeth Collin, Merike Blomberg-Johansson 
Reseansvariga Margareta Ståhlberg, Inger Sundlin, Gertrud Edvardsson 
Friskvårdsansvariga Mari-Ann Ståhl, Leif Åsberg, Birgitta Herbst  
Boule  Ingemar Lindström 
Bridge  Sven Persson, Leif Olsén  
Handarbets-datacafé Birgitta Herbst, Sven-Ove Johansson, Stefan Sundlin, Tore Lindqvist  
Studieledare  Berit Åsberg   
Hörselombud Sif Brenick-Lindqvist 
Synombud  Inger Sundlin 
KPR  Ann-Margret Örnberg, Margareta Ståhlberg 
Södertörnsgruppen Berit Åsberg, Margareta Ståhlberg 
Teaterombud Merike Blomberg-Johansson 
Klubbvärdar Lag 1 Sif Brenick-Lindqvist, Tore Lindqvist 
  Gunnel Rispling, Anita Moberg 
Klubbvärdar Lag 2 Leif Åsberg, Birgitta Pihl 

Agneta Sandehult, Birgitta Herbst 
Ersättare klubbvärdar Agneta Sandehult, Ingrid Söderberg  
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Medlemmar 
Vid utgången av 2017 hade SPF Seniorerna Grödinge 197 ordinarie medlemmar och  
13 vänmedlemmar.                                                                                                                                       
Vänmedlemmar är ordinarie medlemmar i en annan SPF förening.  
Under året har föreningen utökats med 7 ordinarie medlemmar.                                                                    
Utträdda och frånflyttade medlemmar har uppgått till 8. 
Följande 2 medlemmar har under året avlidit: Irma Myrman och Rune Larsson. 
 

Ekonomi 
Ekonomin för år 2017 har varit god. Vi har fått större kommunalt bidrag än vi räknat med. 
Våra medlemsmöten har gått med ett litet underskott på grund av att vi inte höjt 
entréavgifterna vid medlemsmötena samt att vi sponsrat vårlunchen och jullunchen.  
Styrelsen och alla funktionärerna har blivit bjudna på restaurang. Styrelsen har också haft 
”Öppet Hus” i vår lokal för att locka nya medlemmar till föreningen.         
Styrelsen har även bjudit in 85+are på smörgåstårta i vår fina lokal och fått mycket nostalgi 
serverat. På medlemsmötet 15 november firade vi vår förenings 30 år med tårtor. 
Föreningens resultat kommer att redovisas vid årsmötet med resultat- och balansräkning efter 
revisorernas granskning. 
 
Medlemsträffarna 
Föreningen har under 2017 haft 8 medlemsträffar i bygdegården och en vårlunch på  
Hagabergs folkhögskola. 384 medlemmar har deltagit i dessa. 
På årets första medlemsmöte den 18 januari spelade och sjöng Björn Hemstad om hur  
”Rock & Roll” förändrade världen. 
Onsdagen den 15 februari var det årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna talade Jens Vollmer  
om idéer, strategier och förändringar inom SPF Seniorerna. 
Onsdagen den 15 mars berättade Sven och Gunilla Holmquist om sina resor med SY Johanna 
Den 19 april föreläste Marie Andersson, konstvetare och auktoriserad Stockholmsguide, om  
Stockholms offentliga konst från 1700-talet till nutid. 
Den 20 september presenterade Botkyrka Teaterförening hösten program på Tumbascenen, i  
Hallunda Folkets Hus och i Grödinge bygdegård. 
Onsdagen den 18 oktober berättade Ewa Wigenheim under rubriken ”från ABBA till Laos” om  
sitt arbete med ABBA-museet och sitt arbete hos munkarna i Laos. 
Den 15 november bjöds vi på härlig jazzmusik av Swingville Seven. 
Onsdagen den 13 december var det dags för årets sista medlemsmöte med den sedvanliga  
jullunchen. 
 
Representation 
Margareta Ståhlberg och Ann-Margret Örnberg har representerat oss i KPR  
(kommunala pensionärsrådet). 
Margareta Ståhlberg och Berit Åsberg har deltagit i möten med Södertörnsgruppen 
(en samverkansgrupp för SPF Seniorernas föreningar på Södertörn)  
Berit Åsberg deltog som föreningens representant på SPF Seniorernas Distriktsstämma. 
Dessutom har SPF Seniorerna Grödinge representerats vid ett antal seminarier och  
utbildningar anordnade av distriktet eller förbundet. 
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AKTIVITETER 
 
Studiecirkel i-Pad 
Vi har fortsatt cirkelarbetet med våra i-Pads både under våren och hösten 2017.  
Vi repeterade grunderna i Vuxenskolans studiematerial “Alla kan surfa”, så att alla kan  
använda de vanligaste apparna på egen hand. Dessutom tog vi upp aktuella saker som  
Swisch, Mobilt Bank ID, 1177 m.m.  
Under våren var vi 8 deltagare och under hösten 12. 
Ledare Berit Åsberg 
 
Rese- och utflyktsgruppen 
Under året har gruppen bestått av Margareta Ståhlberg, Gertrud Edvardsson och  
Inger Sundlin. 
Fredagen 17 januari besökte vi Stockholms slott för att titta på 
drottning Silvias och prinsessornas brudklänningar. Vi besökte även Skattkammaren. 
Den 7 mars besökte vi Tutankhamunutställnungen vid frihamnen där vi fick se  
graven och skatterna, fantastiskt och fascinerande besök. 
Den 22 april var vi 5 personer som for till Holland. Vi tog bl.a. en båttur på Amsterdams 
kanaler, samt en guidad tur på Porslinsmuseet Royal Delft. 
Den 10 maj begav vi oss till Mopedum i Nynäshamn där vi såg samlingen av bl.a. mopeder. 
Den10 juni blev resan till Östergötlands skärgård tyvärr inställd på grund av för få anmälningar. 
Den 28 september besökte vi Vikingaliv där vi fick en guidad tur och fick uppleva  
”Ragnfrids” saga. Mycket intressant. 10 personer deltog. 
Långholmen 25 oktober blev inställd på grund av för få anmälda 
Den 24 november begav vi oss till Hemvärdsmuseet i Norsborg för en guidad visning  
av museet.  12 personer deltog. 
Totalt deltog 69 medlemmar på våra resor och utflykter under 2017. 
 
Bokstavsjakten  
Under hösten prövade vi att i Vårsta och Uttran leta reda på bokstäver som fanns på gatuskylt- 
stolpar. Bokstäverna användes sedan till att bilda ord med och helst ett riktigt långt ord. 
Avsikten var att stimulera till lite motion och vara en variation på stavgången.  
Samtidigt var det en liten tävling och några pristagare utsågs. 
Mari-Ann Ståhl, Birgitta Herbst och Leif Åsberg. 
 
Bowling 
Vi har varit 10-12 personer som träffats en gång per vecka på Bowl 4 Joy i Vårby. Bra banor,  
personal och service. Resultaten har varierat men humöret har alltid varit på topp. 
Leif Åsberg. 
 
Yoga 
Cirkeln i Medicinsk Yoga som fick ställas in under våren. Men den kunde fortsätta under  
hösten med ny ledare, Maria Nordén Norman. Det anmälde sig 18 deltagare och två grupper  
startades i lokalen på Malmtorpsvägen 25. Båda cirklarna uppskattades.   
Birgitta Herbst 
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Vandringar 
Vi har under året genomfört två längre vandringar med matsäck och överraskningar. Den  
första genomfördes under våren och gick från Vattenverket längs Mälarens strand mot Fittja.  
Efter några kilometer vek vi upp på åsen och intog matsäcken där några luftvärnspjäser stod  
under 2:a världskriget. Återfärden gick via sydsidan av åsen tillbaka till parken vid  
Norsborgs herrgård och till bilarna. 
Den andra vandringen genomfördes i trakterna av Sundby gård. Vi vandrade genom vackra  
ekdungar i lagom kuperad terräng och kom så småningom fram till en lång smal träbro som  
förde oss över ett trångt sund. Vid en vacker rastplats på andra sidan väntade Birgitta och  
Berit med dagens överraskning. Leifs projekt med fermentering av sina ullsockor hade lyckats  
och Birgitta kunde bjuda på goda nystekta soccor. Efter avnjuten matsäck vandrade vi tillbaka 
mot Sundby och såg då resterna av några av de i skärgården alltid närvarande  
försvarsanläggningarna. De som ville fick även möjlighet att titta in på det litografiska museet. 
Leif Åsberg, Birgitta Herbst och Mari-Ann Ståhl. 
 
Café med Hantverks och Datahjälp 
Ledare för café och hantverkshjälpen har varit Birgitta Herbst och för datahjälpen Stefan 
Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore Lindqvist. Verksamheten startade den 24/1 och har 
pågått varannan vecka, 14 ggr under våren och hösten i lokalen på Malmtorpsvägen.  
Möjligheten att få hjälp med dator och mobil har varit flitigt utnyttjad. 
Birgitta Herbst. 
 
Boule 
Knappt ett 15-tal av våra medlemmar har under året mer eller mindre aktivt spelat boule. 
Sommartid har det varit utomhusspel på banorna vid Malmtorp i Grödinge, vid Sylvanders väg 
i Uttran och vid Brantbrink i Tullinge.  
Vintertid har spelplatsen varit Björnkullahallen i Huddinge.  
Vi har haft ett mycket bra samarbete med boulespelare från PRO Grödinge och bl. a haft ett 
mixat lag tävlande för Grödinge i sommarserien. Där hamnade vi på sista plats i år, men hade 
nog ändå trevligast och bästa sammanhållningen av alla 8 lagen. 
Kontaktperson har varit Ingemar Lindström. 
 
Bridge 
Under året har vi spelat måndagar ca 30 gånger i SPF-lokalen på Malmtorpsvägen med i  
genomsnitt 12 deltagare per gång. 
Vi har under våren genomfört en Bridgecirkel (6 x 3 timmar) för 7 intresserade.  
Dessutom ytterligare uppföljningsträning med några under hösten. 
Bridgegruppen hade årsavslutning med ett julbord på Novisen. Där avtackade vi Sven 
och Tora Persson, som nu flyttar söder ut i Sverige. De har drivit måndagsbridgen i ca.15 år,  
på ett mycket engagerat och trevligt sätt och det är med stor saknad som vi ser att de flyttar. 
Ledare har varit Leif Ohlsén och Sven Persson. 
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Fredags-Pub 
Pubkvällarna har vi haft i lokalen på Malmtorpsvägen där vi hållit öppet 17.00–20.00.  
Serveringen har bestått av öl och vin med och utan alkohol samt lite gott tilltugg som  
oftast Birgitta plockat ihop till små assietter. Under våren hade vi en Pubkväll i  
månaden och under hösten prövade vi med två kvällar.  
Totalt blev det tio pubkvällar under 2017. 
Birgitta Herbst, Mari-Ann Ståhl, Leif Åsberg, Gunilla Swärd och Sune Sandberg 
 
Grödinge 2018-01-15 
 
 
………………………… ……………………… ………………………. 
Berit Åsberg Margareta Ståhlberg Siw Olsson  
 
………………………… ……………………… ……………………….. 
Sven-Erik Stenervall Sven-Ove Johansson Inger Sundlin 
 
………………………… ……………………… ………………………. 
Stefan Sundlin Mari-Ann Ståhl  Ann-Margret Örnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


