Sätra Brunns
vänförening

Verksamhetsberättelse 2019
24 verksamhetsåret sedan starten 1996
Vid årsskiftet 2019/2020 räknade föreningen 227 enskilda medlemmar, varav
53 ständiga medlemmar, samt 77 familjemedlemmar, varav 19 ständiga.
Om antalet familjemedlemmar räknas uppgår medlemsantalet totalt till 350.

1, Årsmöte hölls den 25 maj 2019
Av årsmötet vald styrelse:
Ordförande 1 år:
Sven Lorentzi (omval)
Ledamöter för 2 år:
Magnus Bergel (omval), Karin Fall (omval), Leif
Johansson (nyval), Kerstin Larsson (nyval)
Kvarstående 1 år:
Krister Eriksson, Sture Holmberg, Kerstin Naenfeldt
Åsa Nilsson, Elisabet Schell
Såsom ständig hedersledamot i styrelsen utsågs enhälligt Nils Johan Höglund.
Adjungerad, som representant för Sätra brunns ägargrupp, kvarstår Tohbbe
Lindblom
Revisorer:

Håkan Hamnstedt och Elisabeth Nilsson, ordinarie
och ersättare Kerstin Sandberg (samtliga omval)

Valberedning:

Ann-Marie Hansen (omval), Agneta Hamnstedt (nyval), Åsa Peck (nyval)

Verksamhetsberättelsen 2018 godkändes och lades till handlingarna.
Årsmötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen och beviljade
styrelsen ansvarsfrihet.
Verksamhetsplan 2019/20, en grund för den fortsatta verksamheten, godkändes.
Medlemsavgifterna beslöts att bli oförändrade: 100 kr för enskild medlem, 150
kr för familjemedlemskap samt 1000 kr respektive 1500 kr för ständigt medlemskap. Med medlemskapet följer rabatter på boende, förtäring mm på Sätra
Brunn.
Årsmötet föregicks av gemensam lunch efter premiärvisning av sommarens
utställning ”Detta har hänt” i Brunnsmuséet.

Omedelbart efter mötet deltog alla i ett avslappande Qigong-pass under ledning
av Elisabet Schell med påföljande fikastund, därefter i grötlunk till kyrkan där
Sture Holmberg kåserade kring kyrkans historia och avslutat med musik på
nyckelharpa.
2. Midsommarfirande
Liksom tidigare somrar deltog Vänföreningen vid brunnens välbesökta midsommarfirande med egen lotteriförsäljning och information om sin verksamhet. Vår
ordförande Sven Lorentzi spelade näverlur vid midsommarstången.
Samma eftermiddag arrangerade föreningen en konsert i Brunnskyrkan med
Enåkers spelmän.
3. Ljusfest och kyrkokonsert lördag-söndag 21-22 september 2019
En välbesökt ljusfest genomfördes traditionsenligt med illuminerat
brunnsområde och ljusshow. Besökarna deltog i grötlunk ledd av spelmän och
blåsare fram till en stämningsfull kvällskonsert i Brunnskyrkan med Stockholms
Musikkår Tre kronor. Musikkåren gav även en av vänföreningen arrangerad
konsert tillsammans med folkmusikgruppen Stockholm Folk och Lek påföljande
dag.
4. Samarbete med Sätra Brunn
Under året har Sätra Brunn fått ny VD, Rebecca Sjödin. Fortlöpande
samarbeten, som midsommarfirandet, ljusfesten, julmarknaden samt rabatterna
på boende och förtäring m m för vänföreningens medlemmar, har bekräftats i
god samförståndsanda.
Under året har vänföreningen, som äger 10 aktier i Sätra Brunn Källvatten AB
erbjudits att byta dessa aktier mot två aktier i Sätra Brunn Holding AB, vilket
har accepterats. När aktiebytet sker, blir således vänföreningen delägare (om än i
liten skala) i Sätra Brunns moderbolag, som i sin tur äger Sätra Brunn
Hälsobrunn AB (fastighetsägare) och Sätra Brunn Resort AB (hotell-,
konferens- och spa-verksamheten).
Nya samarbeten har också inletts, där vänföreningen bidrar med kompetens och
ideella arbetsinsatser:
- Arbete har påbörjats för genomförande av ett konsekvent skyltprogram till
och inom brunnsområdet med vägvisning, med genomgång av övrig
skyltning på området liksom med framtagande av ”husskyltar” som
kortfattat beskriver byggnadernas historia.
- Den tidigare av vänföreningens producerade ”park- och källkartan”
omarbetas och utvecklas till en mer omfattande kulturhistorisk
promenadkarta, även den försedd med byggnadshistoria.

- Vidare har tidigare tankar om medverkan med arbetsinsatser för
rödfärgning av några byggnader på brunnsområdet återupptagits och avses
genomföras på ideell basis 2020.
5. Hantverksjulmarknad 7-8 december 2019
En hantverksjulmarknad genomfördes i samverkan med den lokala hantverksgruppen Skapande händer. Därmed kunde traditionen med en julmarknad åter
genomföras, efter ett års uppehåll. Vänföreningen medverkade med egen
lotteriförsäljning tillsammans med ett 40-tal marknadsutställare och med
folkmusikgruppen Västmannafolk, som gav en konsert i Societetshuset.
6. Ekonomi
Intäkterna uppgick till 28.387 kr. Under året inkom 17.430 kr i medlemsavgifter.
I lotterier, kollekter och inkomster för minnesblad inkom 10.957 kr.
Utgifterna uppgick till 20.009 kr för medlemsutskick, årsmöte, styrelsekostnader
och konserter som arrangerades av föreningen.
Årets redovisade överskott blev 8.378 kr. Tillgångarna vid årets slut var 42.174
kr.
7. Brunnsmuseet
Under året har Vänföreningen, liksom tidigare år, bidragit ekonomiskt med en
mindre summa till Brunnsmuseet, som drivs av en museiförening med
personkopplingar till Vänföreningen. Vänföreningsmedlemmar har också
medverkat under sommaren som museivärdar i utställningen.

Styrelsen tackar alla medlemmar, Sätra Brunns ledning, vänner och gynnare för
stöd och uppmuntran under det gångna verksamhetsåret.
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Styrelsen

Sven Lorentzi
Krister Eriksson
Leif Johansson
Åsa Nilsson

Magnus Bergel
Sture Holmberg
Kerstin Larsson
Elisabet Schell

Karin Fall
Nils Johan Höglund
Kerstin Naenfeldt

