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ÅRSBERÄTTELSE 2018 
 

för SPF Seniorerna Saltsjöbaden 
 
STYRELSEN har 2018 haft 9 st protokollförda sammanträden och har bestått av: 

Ordförande Ingegerd Thorngren tom 16 augusti sedan Lars Tornérhielm 

Ledamöter v ordf vakant men fom 16 augusti Ingegerd Thorngren 

Jan Nyman, kassör 

Elisabeth Östergren, sekreterare, ansvarig Ljuskärrsberget  

Kristina Linder, hälsofrågor och ersättare i ’Trygg och Säker i Fisksätra- 

Saltsjöbaden’ 

Elisabet Engström, hemsida, Facebook, trycksaksansvarig 

Siv Flodqvist, medlemssekreterare 

Gun Pehrson, programgrupp, Seniorrådet 

Gulli Perneheim, anmälningar, e-postmottagare, ledamot i ’Trygg och Säker i 

Fisksätra- Saltsjöbaden´, Programansvarig, ersättare Seniorrådet, ansvarig 

Syrenparken 

Anna-Greta Berg, programgrupp, annonsansvarig  

Ingrid Oden, programgrupp 

Adjungerad: Ann Mari Hjorth, affischer 

Revisorer Ordinarie: Ann Ahlberg, Birgitta Husén, ersättare Gunnar Wallin 

Valberedning Ann Mari Hjorth, Eva Öhbom-Ekdahl och Irene Gylder  

Årsmöte hölls den 14 februari 2018 i Grand Hôtel Saltsjöbaden med 63  deltagande 

medlemmar följt av kaffe och kaka samt underhållning av 

schlagersångerskan Marianne Kock. 

Årsavgiften har varit 250 kr för ordinarie medlem. 

Medlemsantalet uppgick till 596 st vid årets slut (2018-12-31), plus 4 som anmält sig men 

inte hunnit få inbetalningskort. 

Lokaler SPF Saltsjöbaden har haft medlemsmöten i Syrenparken och på 

Ljuskärrsberget men också ordnat externa aktiviteter såsom teater, 

visningar av institutioner, golftävlingar samt diverse cirklar. 

Klubbmästare Föreningen har under året saknat speciell klubbmästare. Funktionen har 

hanterats inom styrelsen. 
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Medlemsutvecklingen har varit något sämre trots aktivt värvningsarbete av styrelsen. Under 

2018 värvade vi 47 nya medlemmar men på grund av avlidna, utträdda och utflyttade blev det 

ingen nettoökning utan tyvärr minus 1 person.  

Medlemsmöten har hållits en till två gånger per månad under såväl vår- som höstterminen. 

Under våren anordnade vi information angående aktuella landstingsrealterade frågor genom att 

bjuda in Finanslandstingsrådet Irene Svenonius. Hon gav oss en bild av sjukvård och 

kollektivtrafik. Aktuell stadsplanering i Nacka beskrevs av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 

ordförande, Cathrin Bergenstråhle och andre vice ordf, Helena Westerling. Bägge mötena var 

välbesökta. 

Det mest eftertraktade eventet var dock en bussrundtur genom Nacka. Att se gamla Nacka och 

de nya delarna Tollare och Kvarnholmen intresserade många och vi avslutade med att åka 

genom Erstaviksreservatet. Även de som fick plats på Göta kanalturen i juni var mycket nöjda 

efter det eventet. 

Sommarens extra friskvårdsaktivitet – att orientera runt Fisksätra med kartor från Friskare 

Nacka, lockade tyvärr få deltagare. Vi fick dock en värdig vinnare. 

Hösten startade med ett extra årsmöte för val av Lars Tornérhielm till ny ordförande för 

föreningen. Mötet inleddes med ett guidat besök på Leksaksmuseet och gemensam lunch.  

Vi hade en särskild medlemsvärvning i Saltsjöbadens centrum. Där vi anordnade en tävling där 

det gällde att gissa vikten på en fruktkorg. Den som vann fick således fruktkorgen. 

Vi har därutöver anordnat en föreläsning om depressioner på äldre dar av Eeva Espalani. Bertil 

Karlefors berättade om en utrikeskorrespondents vardag och Kakdrottningen, Birgitta 

Rasmusson, höll ett föredrag om kafferepets historia. 

SPF Saltsjöbaden har haft studiecirklar i olika ämnen:  

• Seniorgympan två gånger i veckan på idrottshuset vid Näckenbadet med professionell 

ledare är anpassad till muskelstärkande 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 framgångsrikt deltagit i tävlingar med andra SPFare i 

Värmdö - Nackakretsen vilket har varit väldigt uppskattat. 

• 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. På grund av tung administration har vi lagt ner denna. I 

stället hänvisade vi till de teatererbjudanden som kommer från distriktet. 

• Tidsverkstaden, som ser på vår tidsanvändning och hur vi kan förändra den. 
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Medlemmar i SPF Saltsjöbaden har även haft tillfälle att få gratis datahjälp en gång i veckan på 

Saltsjöbadens bibliotek genom vår samarbetspartner SeniorNet. Lars Tornérhielm sitter numera 

ofta där och hjälper dem som har problem med det digitala. 

Vi har verkat i Nacka kommuns Seniorråd (f.d. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) genom Gun 

Pehrson som ordinarie och Gulli Perneheim som ersättare. Frågorna har Gun Pehrson 

förtjänstfullt dokumenterat och det finns en länk på vår hemsida till kommunens protokoll som 

vi rekommenderar att ni läser och lämnar synpunkter till oss om vad vi skall ta upp. Efter den 

16 augusti har vår nye ordförande gått in som ersättare i Seniorrådet. 

Vi har också svarat på de remisser från Nacka kommun och även svarat på landstingets 

kollektivtrafikplaner. 

Vi har fått bättre kontroll på vårt medlemssystem och utskicken från det. Från styrelsen ges 

regelbunden information via mail. Vi hoppas att alla som har mailadresser anmäler den till 

siv.flodqvist@gmail.com, så kan hon uppdatera medlemssystemet. De som inte har mailadress 

får dock höstprogrammet i pappersform. 

Föreningen är medlem i Nacka närradioförening och vi samarbetar med Vuxenskolan. 

Ett stort tack till alla som på olika 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 30 januari 2019 
 
 
 
Ingegerd Thorngren      Lars Tornérhielm 
 
 
 
Ingrid Odén      Jan Nyman 
 
 
 
Elisabeth Östergren     Gun Pehrson 
 
 
 
Elisabet Engström     Anna-Greta Berg 
 
 
 
Siv Flodqvist      Gulli Perneheim 
 
 
 
Kristina Linder 


