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Saab Pensionärsklubb Järfälla 

Verksamhetsberättelse för 2022 

Styrelsen för Saab Pensionärsklubb Järfälla avger här verksamhetsberättelse för perioden 

2022-01-01 – 2022 12-31. 

Styrelse, Valberedning och Revisor 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande: Svante Larsson 

V. Ordförande: Mona Dahl Kvist 

Kassör: Yngve Henriks 

Ledamöter: Elisabet Asker 

 Mikael Brodin 

 Stig Hägnesten 

 Carl-Johan Koivisto 

 Riitta Sundblom 

 Göran Tengstrand 

Adjungerad: Håkan Kujahn 

  

Valberedning: Gottfrid Strindlund (sammankallande) 

 Lennart Tegström 

Revisor: Katarina Nilsson 

 

Styrelsen har under det gångna året haft 12 protokollförda möten inklusive årsmötet. Samtliga 

möten har förevarit på Saab. Efter att Covid-begränsningarna släppts har året varit fyllt av 

aktiviteter för klubbens medlemmar. Sammanlagt har cirka 391 personer deltagit i årets 

aktiviteter. 

Almgrens sidenväveri 

På grund av ombyggnad av lokalerna fick detta studiebesök ställas in men skam den som ger sig – 

vi har nu planerat ett nytt studiebesök till januari 2023. 

Hanser bio – Christina Nilsson 16 februari 

Filmen om vår världsberömda sångerska visades på biografen Zita med deltagande av 25 

klubbmedlemmar och 12 medföljande. 

Årsmöte 16 mars 

Saab Pensionärsklubb Järfälla årsmöte hölls den 16 mars med 82 anmälda personer varav 79 

deltog. Efter årsmötet informerade Lars Tossman, Senior Vice President and Head of Business 

Area Kockums om Saabs ubåts- och fartygsverksamhet i Malmö och Karlskrona. 

Stuckatörens våning 22 mars 

Två visningar a våningen genomfördes med sammanlagt 24 deltagare varav fem medföljare. 

Våningen som visades hade tillhört Axel Notini som var en av de främsta stuckatörerna i det sena 

1800-talets Stockholm. Våningen var rikligt utsmyckad med stuckatur som återställts i 

ursprungligt skick samt inredd som ett typiskt borgerligt hem vid den tiden. 
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Hammarby Sjöstad 5 maj 

Studiebesöket genomfördes med sammanlagt 14 deltagare varav sex medföljande. Guiden från 

Stockhom stads exploateringskontor berättade utförligt om de bärande tankarna kring arkitekturen 

och stadsplaneringen. Vid en promenad genom området fick deltagarna se hur arkitekturen 

förändrats från 1900-talet till 2020-talet.  

Liljevalchs+ 17 juni 

Efter flera försök fick vi besöka på den nya konsthallen och det kritiserade husets tre våningar 

som är ”konstverk för konst”. 29 personer ingick i aktiviteten. Efter visningarna kändes att det nya 

Liljevalchs+ är vackert på sitt genuina och moderna sätt och har hittat sin plats i Stockholms 

konstvärld. 

Landsort 9 resp. 16 juni 
På grund av ett stort intresse genomfördes två turer ut till Landsort där vi fick titta på det ERSTA-

batteri som bevarats som ett museum. Vi besökte öns och efter en ansträngande klättring till 

toppen begåvades med en fantastisk utsikt. 

Norra Djurgårdsstaden 6 september 

Ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden genomfördes i börja av september med sammanlagt 15 

deltagare varav åtta medlemmar. Stadsdelen är fortfarande under utveckling och under 

promenaden genom området berättade guiden bland annat om planerna för gasklockorna, 

lösningar på hantering av dagvattnet och om energihushållningen.  

Saab Underwater 14 september 

I september åkte 37 medlemmar med buss till Motala och Saab Dynamics och Underwater 

Systems. I Motala fick vi titta på torpedverkstaden med tunga och lätta torpeder Intresset var stort 

och frågorna var många. 

Efter en bussresa till Saab Linköping visades lätt torped, tub och andra torpedmodeller i en mindre 

utställning. Vi fick även besöka produktionshallen. Besöket avslutades med en demo av en ROV i 

vattentanken där några nyfikna medlemmar blev riktigt blöta. 

Uppsala i oktober 

Den 10 oktober åkte vi buss till Uppsala. Vi var 18 deltagare varav 13 medlemmar som besökte 

Bror Hjorts hus där vi fick en intressant guidning som beskrev både Bror Hjorts liv och 

konstnärskap. Efter lunch blev det en guidad tur av Sedan tog vi en kort promenad till Uppsala 

universitetshus där vi fick höra om byggnadens historia och vandra runt i fakultetssalarna med alla 

dess porträtt av framstående universitetspersoner, bland annat deras Nobel-pristagare. 

Ernest Shackleton och Endurance 19 oktober 

Vi samlades på Saabs huvudkontor för att lyssna till två föredrag, Ett föredrag om Ernest 

Schackletons expedition till Antarktis 1914 med fartyget Endurance som förliste och en målande 

beskrivning av beskrevs en resa i Schackletons kölvatten.  

Nästa föredrag berättade hur Schackletons fartyg Endurance hittades på 3000 meters djup med 

hjälp av undervattensfarkosten Saab Sabertooth. Föredraget, beskrev både hur olika problem som 

uppstod löstes på plats och glädjen när fartyget lyckades lokaliseras. 

Nedre Manilla 8 november 

Vi var 29 personer anmälda till besöket på Nedre Manilla och Bonniers porträttsamling. Vi fick en 

mycket fin guidning av intendenten för samlingarna. Samlingarna omfattar idag mer än 300 

porträtt och i princip tillkommer något nytt varje år så bortglömda författare riskerar att hamna i 

förråd. Några höjdpunkter var porträttet på Gustaf Fröding i sjuksängen som tog flera år att 

färdigställa samt originalbilderna till Carl Larsson's bok Spadarvet. Här finns fler bilder än som 

finns med i boken, alla lika fina. Horace Engdahl's porträtt i helfigur har hamnat i vestibulen, nära 

toaletten efter debaclet på Svenska Akademien. 
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Julbord 30 november 

Julbordet avåts hos Karamellan på Drottningholm med 27 deltagare som fick njuta av 

läckerheterna. Det serverades rikligt med mycket god och vällagad julmat. Allt fanns med, Det 

fanns också vegetarisk julmat. Stämningen vid bordet var på topp. 

Medlemsläge 

Antalet medlemmar per den 31 december var 409 stycken. 

Hemsidan 

Håkan Kujahn är adjungerad och har tagit över ansvaret för hemsidan. 

Anmälningar till aktiviteterna kommer huvudsakligen in via formulär i inbjudan på hemsidan och 

lagras i den ordning de kommit in. Detta underlättar hanteringen av anmälningar betydligt för 

styrelsen.  

Vi försöker också att ha reseberättelser och foton från genomförda aktiviteter inlagda på hemsidan 

och vill därför uppmuntra deltagarna att skicka oss sina berättelser och bilder från våra aktiviteter. 

Ekonomi 
Klubben har under året utnyttjat ett totalt bidrag på 53 252 kr från företaget som stöd för att 

bedriva verksamheten under det gångna året. Detta bidrag har använts dels till att täcka klubbens 

administrativa kostnader, dels till att bidra till medlemmarnas egna avgifter vid klubbens 

evenemang. Tillsammans med medlemmarnas kostnader för våra evenemang har klubben gjort ett 

negativt resultat om 2 200 kr. Medföljande har, på samma sätt som tidigare, betalat fullt pris utan 

subvention. Totalt har klubben subventionerat sammankomster och resor med 38 334 kr under 

året. Årets totala omsättning var ca 119 937 kr och omkostnaderna uppgick till 17 119 kr. 

Räkenskaperna har reviderats av Klubbens revisor. 

Slutord 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse och deltagande i årets aktiviteter. Vi hoppas 

att pandemin slutligt har avklingat så att vi också under 2023 ska kunna arrangera för 

medlemmarna intressanta utflykter. 

Vi hoppas inför kommande verksamhetsår på ett fortsatt gott samarbete med företaget och 

samtliga klubbmedlemmar. 

Järfälla den 31 januari 2023 

 

Svante Larsson  Mona Dahl Kvist  Yngve Henriks 

     

Elisabet Asker  Mikael Brodin  Stig Hägnesten 

     

Carl-Johan Koivisto  Riitta Sundblom  Göran Tengstrand 

 



   
 

 

2023-01-08 

SPKJ 2023 – Valberedningens förslag 

Styrelse: 

Ordförande Svante Larsson Omval 1 år 

Ledamot Yngve Henriks Omval 2 år 

Ledamot Mikael Brodin Omval 2 år 

Ledamot Constance Svanberg Nyval 2 år 

 

Mona Dahl Kvist och Stig Hägnesten har avböjt omval. Riitta Sundblom, Elisabet Asker, 

Göran Tengstrand och Carl-Johan Koivisto har ett år kvar. 

Revisor: 

Revisor Katarina Nilsson Omval 1 år 

 

Valberedning: 

Ledamot Gottfrid Strindlund Omval 1 år Sammankallande 

Ledamot Lennart Tegström Omval 1 år  

 


