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ÅRSBERÄTTELSE 2017 
 

för SPF Seniorerna Saltsjöbaden 
 
 
STYRELSEN 
har 2017 haft 10 protokollförda sammanträden och har bestått av: 
 
Ordförande Ingegerd Thorngren 
   
Ledamöter Gunilla Berfeld Uddén, vice ordförande, programansvarig, ledamot 

Seniorrådet 
Jan Nyman, kassör 
Uta Brontén, sekreterare  
Moa Bern, hälsofrågor 
Elisabet Engström, hemsida, Facebook , trycksaksansvarig 
Siv Flodqvist, medlemssekreterare 
Gun Pehrson, programgrupp, ersättare Seniorrådet 
Gulli Perneheim, anmälningar, e-postmottagare, ledamot Trygg och 
säker, Syrenparksansvarig, programgrupp 
Anna-Greta Berg, teaterombud, programgrupp 
Ingrid Oden, programgrupp 
Adjungerad: Ann Mari Hjorth, Ljuskärrsbergsansvarig, affischer 
 

Revisorer Ordinarie: Ann Ahlberg 
Ersättare: Kristina Bergh     

          
Valberedning Ingegerd Irvine och Ann Mari Hjorth  
 
Årsmöte hölls den 16 februari 2017 i Grand Hôtel Saltsjöbaden med 

97 deltagande medlemmar följt av kaffe och kaka samt uppträdande 
av vår egen stå-upp-komiker Christina Winner. 

 
Årsavgiften har varit 250 kr för ordinarie medlem och 100 kr för vänmedlem. 
 
Medlemsantalet uppgick till 598 st vid årets slut (2017-12-31) . 
 
Lokaler SPF Saltsjöbaden har haft medlemsmöten i Syrenparken och på 

Ljuskärrsberget men också externa aktiviteter såsom teater, 
visningar av institutioner, golftävlingar samt diverse cirklar. 

 
Klubbmästare Föreningen har under året saknat speciell klubbmästare. Funktionen 

har hanterats inom styrelsen. 
 



   

2 
 

Medlemsutvecklingen har varit glädjande för fjärde året i rad som följd av ett aktivt 
värvningsarbete av styrelsen. Under 2017 värvade vi 55 nya medlemmar men pga av-
lidna, utträdda och utflyttade blev nettoökningen endast 25 personer. Vi har alltså ökat 
med 4,54 procent vilket är mer än de flesta andra föreningar i Stockholmsdistriktet. 
Medlemsmöten har hållits i stort sett två gånger per månad under vår- och hösttermi-
nen. 
Det har visat sig vara svårare att veta vad som går hem hos medlemmarna och inte. Vi 
har under hösten tyvärr fått ställa in flera aktiviteter. Att lära sig om försäkringar, 
konsumentkunskap, Churchill eller Folkart förefaller ointressant medan kunskap om 
hjärtflimmer och familjejuridik var av stort intresse. 
En av årets stora begivenheter var Ålandsresan som avslutning på vårterminen. Det var 
en riktig höjdare – bra väder, bra guide och bra busschaufför. Även vårt 40-årsjubileum 
på Grand Hôtel Saltsjöbaden under hösten med god mat och trevlig musikunderhållning 
var populärt.  
. 
SPF Saltsjöbaden har haft cirklar i olika ämnen:  
- Seniorgympan två gånger i veckan på idrottshuset vid Näckenbadet med professionell 

ledare är anpassad till gympastärkande rörelser som är viktiga för äldre. Vi har gläd-
jande nog haft fullt hus i princip varje gång.   

- Bridgecirkeln på Berget som Britt-Marie Pukitis hållit i.  
- Golfcirkeln, med Eva Hydén som ledare. Vi hade uppfräschningskurser med klubbens 

head pro under våren och vi har deltagit i tävlingar med andra SPFare i Värmdö - Nac-
kakretsen vilket har varit väldigt uppskattat. Flera av oss gick det riktigt bra för också. 
Den stora höjdpunkten var dock när vi organiserade SPF Seniorernas distriktsmäster-
skap i september. Tyvärr var vädret inte på vår sida men ett glatt blött gäng deltog och 
fick fina priser.    

- Vår bokcirkel med Elisabet Engström som ledare fungerar också fint. 
- Teatercirkeln som ju ser till att vi får bra biljetter till olika föreställningar på Dramaten 

och Stadsteatern är också av stort intresse. Man måste dock vara ute i god tid för de 
håller inte biljetterna så länge.  

- Planerna på att starta en promenad/skidsektion med vårt nya konstsnöspår som grund 
får dock vänta tills vi hittar en ny ledare då sjukdom lade hinder i vägen för detta pro-
jekt denna gång.  

 
Medlemmar i SPF Saltsjöbaden har även haft tillfälle att få gratis datahjälp en gång i 
veckan på Saltsjöbadens bibliotek genom vår samarbetspartner Seniornet.  
Vi har verkat i Nacka kommuns Seniorråd (f.d. Kommunala Pensionärsrådet (KPR)) ge-
nom Gunilla Berfeld Uddén som ordinarie och Gun Pehrson som ersättare. Här är det 
frågor om kvalitet på hemtjänst/särskilt boende etc. som är det viktiga, men också en så 
udda fråga som parkeringsplatser har kommit upp som en av våra huvudfrågor. Kom-
munen drar in på parkeringsplatser när det byggs mera och räknar med att man skall 
åka kollektivt men vi äldre behöver ofta ta bilen och hemtjänst likaså. 
Vi har också svarat på de remisser som Nacka kommun skickar ut och även svarat på 
landstingets kollektivtrafikplaner. Det vi nu är litet bekymrade över är det trygghetsbo-
ende som var planerat i samband med omdaningen av Saltsjöbadens centrum. De pla-
nerna känns mycket osäkra nu när utbyggnaden skall ske i lugnare takt. Även om det fö-
refaller vara ett klokt beslut så blir det tyvärr negativa sidoeffekter. Vi fortsätter dock att 
driva frågan om trygghetsboende och därmed också möjligheten att få en centralt belä-
gen möteslokal som lätt kan nås av alla.
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Vårt stora problem under året har fortfarande varit att Förbundets nya medlemssystem 
inte fungerar fullt ut med ytterst sena påminnelsefakturor för medlemsavgiften som 
följd och ett mailsystem som inte är riktigt modernt. Detta har tagit mycket kraft från 
oss som förtroendevalda men har också betytt att servicen till våra medlemmar inte bli-
vit den bästa. Vi är ytterst ledsna för detta. Det kan också hända att vi har/har haft fel in-
formation i fakturor etc. och vi hoppas det inte har varit för frekvent. En del har dock 
inte alltid fått tidningen Senioren. Det är också så att de som har e-postadresser som är 
hotmail, ofta får mailen i skräppost. Eftersom det inte går att ändra uppmanar vi dessa 
medlemmar att byta mailadress.  
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 16 jan 2018 
 
 
 
Ingegerd Thorngren     Gunilla Berfeld Uddén 
 
 
 
Ingrid Odén      Jan Nyman 
 
 
 
Uta Brontén      Gun Pehrson 
 
 
 
Moa Bern      Elisabet Engström 
 
 
 
Siv Flodqvist      Gulli Perneheim 


