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A. rsmo� tet ho� lls den 24 februari pa0  Hotel Skansen i Ba0 stad, med Fo� rbundsordfo� rande fo� r 
SPF Eva Eriksson som ga� st.
Styrelsen har under a0 ret ha0 llit tolv (12 ) protokollfo� rda sammantra�den.

Medlemsantal:
Antal medlemmar den 31 december 2021  814 st (564 kvinnor och 290 ma�n) 40 
va�nmedlemmar.
Antal medlemmar den 31 december 2022: 822 personer ( 574 kvinnor och 287 ma�n)  39
va�nmedlemmar. Skrivna i Ba0 stads kommun var 699 st och i o� vriga kommuner 104 o 19 
va�nmedlemmar.

Aktiviteter.
Bowling har spelats i Ba0 stad genom Bowlingklubbens fo� rsorg.

SPF gymnastik har anordnats gemensamt fo� r damer och herrar i Ba0 stad Sportcenter 
Drivan, torsdagar 10.00-11.00. 
För Damgymnastiken har Irmelin Bjo� rnekull o Anita Rose?n Dovre?n varit 
aktivitetsansvariga



För Herrgymnastiken har Kjell Ilerup, Ulf Bjo� rnekull, Torsten Andoff och Allan 
Sunnergren varit aktivitetsansvariga.

Boulespel
Har spelats pa0  Persho� gsterassen i Ba0 stad under ledning av A. sa Olin. 2 ggr/v under hela 
a0 ret na� r va�dret tilla0 tit spel.

Stavgång i Malenskogen har Kerstin Nilsson varit kontaktperson fo� r.

Golf har spelats pa0  AC ppelga0 rdens Golfklubb pa0  ma0ndagar Aktivitetsansvarig Nils 
Stenson.

Hobbyverkstaden har haft o� ppet pa0  torsdags fo� rmiddagarna. SPF Seniorerna Ba0stad
Bja� re svarar fo� r hyran av lokalen. PA Linder har varit kontaktperson och aktivitetsledare
fo� r denna.

Stickcafé, har varit iga0ng under a0 ret.

Padelspel  Kontaktperson har Benny Nilsson varit.

BaraVaraträffar:  har skett pa0  Bja� rupsga0 rden med Ann-Christine Andersson som 
ansvarig fo� r ett antal va� rdinnor. Aktiviteterna har skett ba0de inomhus och utomhus 
onsdag  o torsdags eftermiddagar. Under sommaren har det varit Quiz, grillningar och 
musikunderha0 llningar vid ma0nga tillfa� llen. AC ven uppso� kande verksamhet har bedrivits.

Mobilkurser och rådgivning  har getts pa0  Bja� rupsga0 rden ba0de ute och inne samt  
via fja� rrstyrning (5-10 st).  Ansvarig fo� r detta har varit Go� ran Buhre.

Boksamtal med Gunilla Lundberg som samtalsledare har ha0 llits varannan vecka 
under va0 r och ho� st.

Ukulelegrupp har varit iga0ng med  Ulf Bjo� rnekull som ansvarig. Lokalen har varit 
Mariakyrkan i Ba0 stad.

Akvarellmålning pa0  Bja� rupsga0 rden har ha0 llits med Margareta Plate som ledare 
under hela a0 ret..

Qigong fortsatte med Gunvor Petersson som ledare. Gruppen (8-14 deltagare) ho� ll till i
tra�dga0 rden pa0  Bja� rupsga0 rden under sommaren och pa0  Fo� rsamlingsga0 rden under va0 r 
och ho� st.

Ta det på en höft: Tra�na balansen fo� r att fo� rhindra fallolyckor med Carin Bernsfelt 
som ledare ho� lls fo� r 2 grupper pa0  Fo� rsamlingsga0 rden under ho� st och va0 r.

Skogsvandringar  med Allan Sunnergren har skett vid 12 tillfa� llen under a0 ret.

Vi skriver en del av vår livsberättelse fortsatte under a0 ret med Belisa Berglund 
och Karin So� rensson som inspirato� rer.



Möt naturen i Båstad: Vandringar, 30 st, har ha0 llits med Carin Bernsfelt och Ann-
Charlotte Bernvetter som ansvariga. 

Fransk konversation  har ha0 llits varannan vecka med Marie Louise Cantzler och Allan 
Sunnergren som ledare.

Programverksamhet

Programgruppen har bestått av:
Karin Aurell Paulsson
Uno Henningsson
Go� ran Buhre
Lillemor Huss
Mats Linderoth
Rune Nilsson
Ann Charlotte Bernvetter
Benny Nilsson
Gunilla Qvant fra0n augusti

Månadsluncherna
Program
25 januari Malens Krog  Kinesiskt nya0 r
24 februari Hotell Skansen A. rsmo� te.
15 mars Vintage o Tapas 
7 april Norrviken Pa0 sklunch 
10 maj AC ppelga0 rden. Information av kommunens sa�kerhetschef
9 augusti Glad mage
29 augusti Fiskekajen
28 september Vintage o Tapas
6 oktober Ellis i Fo� rslo� v
16 november Malens Krog Fo� redrag om Gamla Ba0 stad
6 december Ba0stads Golfklubb Julbord

Kaféer
Program:
18 januari Beslag o Design
22 mars Halvt apropa0 , Fritte Friberg
27 april Cafe?  Continental
17 maj Ernst Design, OC stra Karup
24 augusti Kommunpolisen informerar
14 september Humorquiz
23 november Den a0 ldrande hja� rnan
12 december O Helga Natt.

Bio.  I samarbete med Bio Scala har vi anordnat filmvisningar 7 ga0nger under a0 ret.
Övriga aktiviteter.

14 februari Locka fram din stil



7 mars Mat: AC t gott och var glad
14 mars Det ha� r a� r jag
30 mars Modevisning pa0  Lager Ba0stad i OC stra Karup
22 augusti Mattias Enn 
20 september Whiskyprovning
4 oktober Modevisning pa0  Lager Ba0 stad i OC stra Karup
26 oktober Studiebeso� k NP Nilssons i Fo� rslo� v
10 november History: Pa� rlor och pop.
22 november Energira0dgivare informerar.

Resor.
VisioNi har varit huvudarrango� r fo� r va0 r rese- och utflyktsverksamhet.
Resorna har planerats i samarbete med SPF Seniorerna Ba0 stad Bja� re, SPF Seniorerna 
So� dra Bja� re samt fo� reningen Halmstad Hem o Samha� lle.
Fo� r resegruppen, SPF Seniorerna Ba0stad Bja� re, har Karin Leu och Gunilla Linghoff varit 
ansvariga.

Genomfo� rda utflykter/resor:
10 februari Umga0 s och shoppa i Ullared
12 mars Falkenbergsrevyn
5 april Gra�nshandel tillsammans
26 april Sma0 tt och gott pa0  norra Sja� lland
5 maj Sa0  som i Himmelen
9-12 maj Tyska sparrisva�gen
19 maj Storkar och Nostalgi
22 augusti Resa till Ystad
23 september Bokma� ssan i Go� teborg
1 oktober Mamma Mia i Go� teborg
3 oktober Umga0 s och shoppa i Ullared
25 oktober Gra�nshandel tillsammans
8 november Anastasia i Malmo�
14 november Julmarknad pa0  Huseby
28-30 november Julsta�mning i Luneburg

Programkatalogen kom ut ba0de va0 r och ho� st med ett rikligt inneha0 ll.

Styrelsen har beslutat att fortsa� tta med sin annonsering i Bja� reNu
All information la� ggs ut pa0  hemsidan spfseniorerna.se/bastadbjare samt pa0  
www.spfbb.se. Utskick sker till de medlemmar som anma� lt epostadress.

Aktivitetsansvariga.
Som ett tack till de som a� r aktivitetsansvariga sa0  bjo� ds dessa in till lunch  30 maj och 11 
november.                                                                                                                                       

SPF Seniorerna-Skånedistriktet.
Gunilla Linghoff, Kerstin Nilsson, Karin Aurell Paulsson och Karin So� rensson har deltagit 
vid flera konferenser i Eslo� v och Malmo� .

http://www.spfbb.se/


Studieförbundet Vuxenskolan: Under verksamhetsa0 ret har vi samverkat och 
rapporterat de aktiviteter vi haft och erha0 llit bidrag da� rifra0n.

Bjärupsgården: Fo� reningen har haft sin verksamhet fo� rlagd da� r under a0 ret pa0  onsdag 
och torsdags eftermiddagar. Samvaro, grillning, musik i parken(alla onsdagar i juli) och 
quiz har ocksa0  sta0 tt pa0  programmet under den varmare delen av a0 ret, samt utbildning i 
telefoni, Ipads.

Tillsammans - mindre ensam.
Redovisning av de inkomna medlen fo� r 2021 har redovisats under mars ma0nad till 
Socialstyrelsen. ( Tillsammans mot ensamheten)
Efter anso� kan erho� lls ett bidrag fra0n Socialstyrelsen pa0  250 000 kr i slutet av juni som 
sedan har anva�nts under sista halva0 ret fo� r att motverka ensamheten bland a� ldre. Detta 
resulterade i uto� kad verksamhet fo� r alla pensiona� rer i kommunen.

Verksamhetsma0 l fo� r detta bidrag var.
1. Resa dig till en ba� ttre ha� lsa.
Att va0 ga resa med kollektivtrafik, la� ra sig det digitala sa� ttet att resa, la� sa tidtabell via app
mm.
Vid en guidad busstur runt i kommunen deltog 54 personer. Detta fo� r att fa0  se platser dit
inte kollektivbussar ga0 r.

2. Unna dig en ba� ttre seniorha� lsa.
Under juli och augusti erbjo� ds motionssimning pa0  Malenbadet. (ca 200 bad).
Enkel SeniorSportschool erbjo� ds 12 personer vid 4 tillfa� llen.
Zumba, Hela livet kurs mm. Se ovan.

3. Skriva sin livshistoria.
Tillsammans inspirera varandra att plocka fram sina minnen. Kunna skriva ner dem ex 
via dator, la� ra sig att digitalt la� gga in foton, redigera a� ldre bilder i sin text.mm.

4. Att ha makt o� ver sitt liv och sin ekonomi.
La� rarledd undervisning ba0de i grupp och individuellt fo� r la� ra sig och va0 ga anva�nda sig av
den teknik som beho� vs i den digitala va� rld vi lever i. Kunna na0  va0 rdguiden1177, sko� ta 
biblioteks/banka� rende, kunna a0ka kollektivt , och inte minst ha0 lla kontakt med anho� riga
mm.

5. Fest i vardagen.
Fo� r att kunna fa0  guldkant pa0  tillvaron och o� ka gemenskapen genom att ex a� ta 
tillsammans. Bl a har bussresor till matsta� llen i kommunen gjorts samt a� tits mat i BBSS 
stugan vid tre helger under ho� sten.

Samarbete har skett med Svenska Kyrkan, Ro� da Korset fo� r att anordna tra� ffpunkter i 
Torekov och Va�stra Karup. Detta har skett vid 15 tillfa� llen under va0 ren.

Ny anso� kan fo� r 2023 inskickad till Socialstyrelsen ang Tillsammans-mindre ensam.

Kommunala pensionärsrådet, KPR.
Ordinarie ledamo� ter i KPR under verksamhetsa0 ret har varit:
Gunilla Linghoff, Karin So� rensson och Karin Aurell Paulsson



Ersa� ttare har varit: Kerstin Nilsson.

KPR har haft sex mo� ten under a0 ret, ba0de pa0  plats och via Zoom.

Lokalfra0 gorna fo� r fo� reningarna a� r fortsatt aktuella och detta arbetas det vidare med. 
Tillga�ngligheten vid Ba0 stad station a� r ett pa0 ga0 ende a� rende bl a ang hissar. Vissa 
trafikfra0 gor har ocksa0  diskuterats

Kommunala fra0 gor
SPF Seniorerna kanaliserar all va0 r korrespondens, o� nskningar och krav till kommunen 
via KPR.

Donation.
Fo� reningen har sedan tidigare erha0 llit en donation pa0  100 000 kr. Anonym givare.
En del av dessa pengar har enligt givaren o� nskema0 l ga0 tt till bl a blommor till de a� ldre, 
80+ vid pa0 sk och jul, samt fo� delsedagsuppvaktning vid 80, 90 o 100 a0 r. 
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