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Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för SPF Seniorerna Skutan, Väddö, lämnar följande redovisning för perioden sep-
tember 2022 - december 2022 eftersom någon egentlig verksamhet inte kunde bedrivas un-
der årets första 8 månader.
Årsmötet, med ett 50-tal närvarande, kunde hållas först den 28 augusti på Kista hembygds-
gård.
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Medlemmar



Antalet medlemmar har fortsatt att sjunka från 357 i december 2020 till     330 i december 
2021.

Ekonomi

Pandemin har avsevärt begränsat våra möjligheter att bedriva verksamhet i normal omfat-
tning. Några aktiviteter kom inte igång förrän i september 2021, alltså 19 månader efter 
närmast föregående månadsmöte.

Det har bidragit till att begränsa föreningens kostnader men även intäkterna. Året 
gav ett underskott om 16.659 kr.

Verksamheten

Föreningens verksamhet har bedrivits genom styrelsen och arbetsgrupper. Studiecirklar i form 
av skrivarcirkel och läsecirkel har fortsatt sina aktiviteter.

En aktiegrupp med nio deltagare har avvecklat sin verksamhet, som startat i februari 2021, 
avvecklades under oktober månad.
Gymnastik har skett i Bergby skola i form av sittgympa och line-dance. Boule har 

bedrivits vid Vikingalunden och badminton i Vikingahallen. Nedan följer en sam-

manställning över genomförda verksamheter i övrigt. Styrelsen har under året hållit nio 

(9) protokollförda sammanträden.

Programguppen har samlats en gång och i övrigt haft digitala kontakter.

Månadsmöten och vandringar

Årsmötet planerades först till april månad men försköts först till juni och kom sedan att 
genomföras den 26 augusti.

Drygt 50 personer närvarade. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar åts surströmming och 
Jörgen Thoresson underhöll med sång och dragspel.

Den 9 september genomfördes det första månadsmötet på 19 månader i Singö 
bygdegård.
Bengt Jansson, Tomta kalkon, berättade om sitt företag, hur det startades och hur verk-
samheten utökats och planeras utvidgas. Vi fick möjlighet att ställa frågor och provsmaka 
produkter.

Carina Bäckström och Arne Johansson hade förberett och ledde den 5 oktober en historisk 
vandring genom Älmsta. Samling skedde vid Väddö Möbler och en historisk tillbakablick när 
Väddö reste sig ur Ålanda hav, intressanta bilder visades och cirkulerade mellan oss.



Vandringen fortsatte till Rumpudden (dagens Elmsta Udde) och en beskrivning av de 
olika verksamheter som funnits där sedan början på förra seklet.

Fortsättning följde uppe vid Torget som var Älmsta centrum på 1950-talet med många af-
färsverksamheter i den fastighet som ägs av Brf Väddöhus 2.

I Grisslehamns västra delar genomfördes den 14 september en vandring med Mildred, Ulla 
och Ola som guider. Samling skedde utanför dansbanan och fortsatte förbi Arvid 
Ljungströms (Svarta Rudolf) f.d. bostad och vidare förbi ångbåtsbryggan, gamla rökeriet 
och Grisslehamns gård ( fd.
Konsum).

Ångbåtstrafiken kom till Grisslehamn på 1890-talet trots att trafiken upp genom Väd-
döviken startade redan på mitten av 1800-talet, men stannade då vid Tomta brygga och 
sedan vidare till Öregrund.

En kort period på 1930-talet gick passagerartrafik till Åland från den inre hamnen efter-
som den yttre fiskehamnen saknade lämpliga brygga.
Trafiken måste därför runda Singö/Råstensudde genom Ellaströmmen.

Vid månadsmötet den 14 oktober i Edebo skola underhöll Steel Mill Band Med sin musik 
som är mix av rock och pop med inslag av country. En stor publik, drygt 50 personer, fick 
njuta av flera extranummer.

Jubilarlunch hölls den 28 oktober på Havsbaden för de medlemmar som fyllt 80, 85 eller 
90 år under fjolåret och året. På grund av pandemin blev det extra stort antal jubilarer detta 
år. Björkö buss hämtade och lämnade vid banken, som torget numera benämns.

Månadsmötet i november ägde rum i Bergby skola den 11 november. Katarina 
Lindqvist från Sensus berättade om organisationens verksamhet och vårt samarbete. 
Märta Jonasson ledde ett litet demonstationspass av sitt-gympa.

 
Årets jullunch med 78 deltagare genomfördes den 16 december på       
Restaurang Vischan som är inrymd i Kröns handelsträdgård.

Urban och Mildred ledde ett uppskattat och extra stort lotteri med många vinster.

————————



Nya pendemirestriktioner trädde ikraft den 12 januari. Månadsmötet i januari 
genomförs den 27 januari på Björkögården.

Utöver den traditionella grötlunchen innehåller programmet ett  kortare före-
drag om de historiska postrotebönderna på Väddö.

Årsmötet äger rum den 17 februari i Församlingsgården.

Styrelsen den 26 januari 2022
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