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Styrelsen har bestått av: 
Hans Carlsson; ordförande, Gunilla Wenander Grönvall; vice ordförande, Ulla 
Jonsson; sekreterare, Bengt-Åke Lundqvist; vice sekreterare, Marianne Eriksson; 
kassör och medlemssekreterare, samt övriga ledamöter Carl Eriksson, Hans 
Engstrand 
 
Revisorer: Sune Andersson och Ulla Britt Swenson. Ersättare: Eddie Segerström. 
Ombud vid distriktsstämman: Hans Carlsson, Gunilla Wenander Grönvall, Carl 
Eriksson, Marianne Eriksson. 
 
Representant vid kommunens informationsforum för pensionärer: Hillevi 
Ottosson. Ersättare: Hans Carlsson 
 
Valberedning: Birgitta Olofsson, Hillevi Ottosson och Sune Johannesson. 
 
Medlemsregister och telefonlistor: Marianne Eriksson  
Hemsida: Carl Eriksson   
Folkhälsoansvarig: Inga Johansson  
Resor: Ulla Jonsson  
Försäkringsombud: Inger Carlsson.  
Golfombud: Gunilla Wenander Grönvall  
Trafikombud: Olof Lundin  
Studiecirklar: Inger Lundin 
Hörselombud: Sune Johannesson 
Programkommitté: Margareta Sandberg/Jan Tunerbratt 
Möteskommitté: Ulla Jonsson/Barbro Metin  
Lotteriansvarig: Olof Lundin  
Promenader: Anita Helldner/Yvonne Segerström  
Gymnastik: Ulla-Britt Swensson/Inga Johansson 
Linedance: Gladys Hansson 
Boule: Berit Ågren 
Handarbete/Målning: Lena Winge/Elin Eliasson  
Bowling: Sune Andersson 
Sångkör: Marianne Eriksson 
Bordtennis: Bengt-Åke Lundqvist 
Spontanresor: Lisbeth Markhede/Ulla Jonsson 
 



Föreningen hade vid årets början 397 medlemmar och vid årets slut 417 stycken 
medlemmar. Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Vi har 
även genomfört tio månadsmöten med varierande program. 
 
Vår styrelseledamot Carl Eriksson kvarstår som ledamot i distriktsstyrelsen. 
Vice ordföranden Gunilla Wenander Grönvall är ledamot i distriktets valberedning.  
 
Föreningens representanter, Hans Carlson, Hillevi Ottosson och Gunilla Wenander 
Grönvall har deltagit i kommunforums och samrådsgruppens möten.  
Beträffande samrådsgruppen har ordförandeskapet för densamma under 2017 
innehafts av SPF Seniorerna Vallda.  
 
Funktionärer har deltagit i av distriktet anordnade utbildnings- och temadagar inom 
respektive ansvarsområden.  
 
De fyra av styrelsen utsedda stämmoombuden var närvarande vid distriktsstämman. 
 
Vid årsmötet nyvaldes som styrelseledamot Bengt-Åke Lundqvist efter avgående 
Birgitta Olofsson. Astrid Engstrand och Anita Nilsson avgår ur valberedningen.  
Ann Rönnäng från Kungsbackapolisen informerade om säkerheten i samhället. 
 
Som information kan vi även nämna att Styrelsen bjöd in alla nya medlemmar till en 
medlemsträff och av 30 inbjudna kom nästan hälften på mötet. Deltagarna fick lite 
information om föreningen och vad vi kan erbjuda samt även möjlighet att själva 
komma med synpunkter och vad de hade för önskemål. En trevlig samvaro och 
framförallt lära känna varandra. 
 
Årets månadsmöten inleddes med musik och underhållning av Valldagänget. 
Därefter hade vi också besök av Janne Stenberg som berättade om fåglar, Ole Moe 
kåserade och sjöng låtar av Evert Taube och Björn Afzelius.  
Under höstens månadsmöten hade vi även besök av bl.a. Niklas Carlson som 
testade våra kunskaper i musikquizz samt Jessica Camsel som berättade om livet i 
Kenya. Tobiaz Herbertzon underhöll oss med sång och musik och till sist fick vi 
information om vad som händer ute på Onsala Rymdobservatorium.  
Vårfesten hölls traditionsenligt i Lilla Enens klubblokal där det bjöds på en landgång 
samt dansvänlig musik för de som ville röra på sig. Vårgolfen spelades i år på 
Sjögärde golfbana. Föreningens boulespelare har deltagit i seriespel med traktens 
andra bouleföreningar. Ett tjugotal av föreningens medlemmar deltog i frågetävlingen 
”Hjärnkoll” varav de tre främsta, Ulla Lindqvist, Bengt-Åke Lundqvist och Stina 
Johansson deltog i distriktsfinalen i Vessigebro där de kom på fjärde plats. 
 
Funktionärsträffen med lunch, som även i år hölls på Vallda Golf & Country Club, dit 
samtliga funktionärer som varit aktiva fick en inbjudan.  
 
Våra resor under 2017 började traditionsenligt med ett besök på Falkenbergsrevyn. 
 
I slutet av mars/april åkte vi till Flensburg via Bältbroarna, tro det eller ej men det var 
20 grader varmt när 32 medlemmar anlände till Flensburg, en väldigt lyckad och 
omtyckt resa. 
 



Vi hade inte lika tur med vädret på vår resa till Gränna/Visingsö, lite sol, regn och 
även snö fick vi tappra 37 medlemmar ta del av, men resan i sig var väldigt intressant 
mycket tack vare kunniga guider.  
 
Lika traditionsenligt besöktes även TSO-orden föreställning ”Våryran” i slutet av maj 
på Göteborgsoperan, dit vi åkte med en fullsatt buss. 
 
September-resan var tänkt att gå till Österlen närmare bestämt Ålagille i Simrishamn 
men på grund av för lite bokningar tvingades vi ställa in denna resa.  
 
Det blev Hantverksrally i Halland i oktober där det inte var så många anmälda (16) 
men med hjälp av Rolfs Buss fixade det sig ändå. Verkligen många trevliga 
hantverkare som vi fick besöka.  
Det var också Whiskeyprovning i Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum där 18 deltagare 
fick bekanta sig med whiskyns hemligheter. Mycket uppskattat av deltagarna. 
 
I november var vi 42 medlemmar som steg på bussen som tog oss till Småland för ett 
besök på Huseby Julmarknad med stopp för fika på Kvibille på vägen dit och middag 
på Best Western i Ljungby på hemvägen.  
Hur mycket hantverk och mat som helst att titta/smaka på och såklart handla med sig 
hem.  
 
Avtackningar: Birgitta Olofsson avtackades för sitt stora engagemang och 

enastående arbete som sekreterare för föreningen. Fick 
mottaga såväl ädla drycker samt vackra blommor. 

 
Förtjänstutmärkelse i form av en glasdroppe samt 
blombukett för sina mångåriga insatser för föreningen 
delade ut till fyra medlemmar, 
Gunilla Wenander-Grönvall 

  Anita Helldner 
  Iris Svensson 
  Berit Ågren  
 
Det tillkom även en ny aktivitet, Bordtennis ”Motionspingis” med Bengt-Åke Lundqvist 
som ansvarig. Denna aktivitet blev populär och har lockat så många som 24  
deltagare. 
 
Sedan får vi inte glömma Allsången på Vickans äldreboende som arrangeras av 
Lisbeth Markhede/Kirsti Nordlind. Välbesökt och omtyckt men det finns plats för fler 
deltagare. 
 
Spontanresor är ju något som vi tänkte testa för att se vad det fanns för intresse 
bland medlemmarna. Första aktiviteten var en lunch på Spinneriet i Lindome som 
lockade 25 medlemmar, vilket var glädjande för de som arrangerade detta. Vi 
återkommer under 2018 med fler spontanerbjudande. 
 




