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Sätra brunns 

vänförening 

 

   Verksamhetsberättelse 2017 
                           22:e verksamhetsåret sedan starten 1996 

 
  Vid årsskiftet 2017/18 räknade föreningen 171 enskilda medlemmar, varav  

 48 ständiga medlemmar, samt 70 familjemedlemmar, varav 19 ständiga.  

                        Om antalet familjemedlemmar räknas som två uppgår medlemstalet till 291 

 

 

1. Årsmöte hölls den 13 maj 2017 

 

Av årsmötet vald styrelse:  

 

 Sven Lorentzi, ordförande (omval) 

 

För 2två år:           Tommy Bohlin (omval) 

                                                Karin Fall (omval)  

                             Nils-Johan Höglund (omval) 

        Magnus Bergel (nyval) 

Kvarstående 1 år  Krister Eriksson 

        Sture Holmberg 

        Birgitta Löfström 

                         Åsa Nilsson 

    Elisabet Schell 

 (Adjungerad, som representant för ägargruppen, kvarstår Tohbbe Lindblom)  

 

Revisorer:  Elisabeth Nilsson och Håkan Hamnstedt, ordinarie och som 

ersättare Kerstin Sandberg (samtliga omval) 

 

Valberedning: Ann-Marie Hansen, Lisa Ström och Kerstin Larsson; tillika sammankallande. 

 

De avgående styrelseledamöterna Leif Johansson, Agneta Selling och Lisa Ström avtackades 

för sina insatser i styrelsearbetet.  

     

 

Verksamhetsberättelsen 2016 godkändes vid årsmötet och lades till handlingarna. 

 

Årsmötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen och beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

Verksamhetsplan 2017/18, en grund för den fortsatta verksamheten, godkändes. 

 

Medlemsavgifterna, beslöts förbli oförändrade: 100 kr för enskild medlem, 150 kr för 

familjemedlemskap samt 1 000 kr resp. 1 500 kr för ständigt medlemskap. 

 

I stället för att höja medlemsavgiften beslöt styrelsen redan föregående år efter hemställan 

från brunnsledningen om bidrag till återplantering av kastanjeträden på Brunnsgården. I ett 

upprop till alla medlemmar – ”Kastanjekampanjen-” vädjade föreningen sedan om ett bidrag 
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till detta behjärtansvärda ändamål. Gensvaret blev överväldigande: i ett par omgångar har 

Vänföreningen därefter översänt 31 220 kr, vartill skall läggas en personlig hedersgåva på  

4 000 kr från styrelsens medlemmar samt 30 000 kr. – summan av en insamling till 

sekreterarens 90-årsfirande på Brunnen i maj 2017. 

 

Museigruppen informerade vid årsmötet att det 2017 är 150 år sedan den nuvarande 

Brunnskyrkan togs i bruk. Detta borde uppmärksammas genom en inbjudan till de präster och 

medarbetare som tjänstgjort genom åren till en minneshögtid. I samförstånd med Kumla-

Tärna-Kila pastorat skickades en sådan inbjudan ut i september, men på grund av alltför få 

anmälningar blev evenemanget avlyst. 

 

Årsmötet avslutades med eftermiddagskaffe och invigning av sommarutställningen 2017, 

redigerad av den numera självständiga museigruppen.  

 

Härefter var årsmötesdeltagare och allmänhet inbjudna till en konsert i Brunnskyrkan med 

Orphei Veteraner; dagen avslutades med grötlunk och samling vid Kalseniusstenen, där man 

samfällt sjöng Stenhammars Sverige. 

 

2. Deltagande i den Nordiska Medicinhistoriska kongressen i Uppsala 31/5-3/6 2017.  

 

Med hjälp av Leif Johansson framställdes två posters SÄTRA BRUNN – A MINERAL 

SPRING AND A REHABILITATION CENTRE – som presenterades av sekreteraren på 

kongressen. Ett 60-tal deltagare deltog i en utflykt till Brunnen den 3 juni. Brunnens 

utveckling från hälsokälla till rehabiliteringsinstitution delgavs av sekreteraren, överläkare på 

SB 1962-92, och av museigruppens ordförande Åsa Nilsson, f.d. e arbetsterapeut på Brunnen. 

 

3. Midsommarfirande 

 

Vänföreningen deltog vid Brunnens midsommarfirande med information om sin verksamhet 

och ett flertal lotterier. På midsommaraftonens eftermiddag arrangerade föreningen genom 

Sture Holmbergs försorg en konsert i Brunnskyrkan med Enåkers spelmän, där han själv 

numera ingår; den upptagna kollekten tillföll spelmanslaget. 

 

4. Ljusfest 

 

I anslutning till Ljusfesten lördagen den 23 september gav Stockholms Musikkår Tre Kronor 

en välbesökt konsert och gjorde dagen därpå ett separat framträdande, till vilket 

Vänföreningen bidrog ekonomiskt med 5 000 kr. 

   

5. Julmarknad 

 

Vid julmarknaden på Sätra Brunn 2-3 december, som bekantgjordes i utskick till  alla 

medlemmar, ställde Vänföreningen upp med lotteri samt information om föreningen 

Museigruppen har med ljud och bild dokumenterat den kulturvandring, som inledde  

årsmötet 2016 och som nu finns till salu. 

 

 

 

 

 



 3 

6. Ekonomi 

 

Föreningens ekonomi är stabil.  

Intäkterna uppgick till 39.302 kr, vartill skall läggas 30 436 kr från “kastanjekampanjen”. 

Under året inkom 20 200 kr i medlemsavgifter. Lotterier och kollekter gav 15 882 kr  

Inräknat försäljning av CD-skivor och minnesblad (3 220 kr).  

  

Utgifterna uppgick till 39 538 kr, vartill skall läggas att 65.220 kr överlämnats till Sätra Brunn 

för plantering av nya kastanjer på brunnsgården. Utgifterna fördelas på  

kopiering, porton, styrelsemöten och utskick till medlemmarna 11 963 kr, 

årsmöteskostnader inkl. förtäring och konsert 9 820 kr, kostnader för höstkonsert 5 000 kr,  

bidrag brunnsmuseum 4 543 kr, CD-skivor (cabaret) 6 100 kr. 

 

Årets redovisade resultat blev - 35 019 kr frånräknat den extraordinarie kastanjeinsatsen blev 

resultatet +236 kr . Tillgångarna vid årets slut var 37 929 kr kr.  

 

Vänföreningen har en egen hemsida under namnet www.satrabrunnsvanner.se. 

 

Styrelsen tackar och alla medlemmar, Brunnens ledning, vänner och gynnare för stöd och 

uppmuntran under det gångna verksamhetsåret 

 

                   Verksamhetsberättelsen 2017 signerad av styrelseledamöterna: 

 

 

 

Sven Lorentzi          Sture Holmberg        Karin Fall 

 

 

Nils-Johan Höglund         Tommy Bohlin        Magnus Berge               

 

        

                   Krister Eriksson           Birgitta Löfström              Åsa Nilsson 

  

  

                  Elisabet Schell             


