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Den 10 april var Leif ”Pedda” Pedersen och Bert Ove Lundqvist våra  
underhållare och de framförde många låtar från Evert Taubes stora visskatt.
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17. Årsmötets avslutning, därefter serveras kaffe med smörgås.

Den 13 december var det åter dags för vårt traditionella Luciafirande.  
60 medlemmar kom till denna gemenskap för att avsluta året och eftersom det var landgång 
istället för tårta förra året, så blev det så även i år, fast denna gång en Jullandgång.
Bengt Åkerberg tillsammans med Reidar Johansson stod för underhållningen med sång och 
musik. Detta år med lite nya julsånger som alla fick hjälpa till med att sjunga.
Luciafirandet avslutades med att ordförande Thomas Hagneqvist tackade Bengt och Reidar  
för framträdandet och de fick en inbjudan att komma även nästa år och då blir det tisdagen 
den 10 december i stället för fredagen den 13.    RJ



Ordföranden
har ordet

Parentation

Följande medlemmar har lämnat oss under året 2018

Kjell Svensson   1/11 1934 - 1/5 2018
Ingvar Brynfors 16/7 1937 - 1/7 2018
Ingrid Nilsson           19/9 1925 - 17/9 2018
Gunnar Nyberg    8/9 1926 - 25/11 2018
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Jag skall gå genom tysta skyar,
genom hav av stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min Faders Hus.
    Dan Andersson

    Nu sitter jag här igen och det har ytterligare 
gått ett år som på många sätt varit väldigt 
händelserikt och trevligt. Jag backar tillbaka till 
den fantastiska sommaren vi har haft med sol 
och bad men däremot hade vi bevattnings- och 
grillförbund i stora delar av landet men det var 
ju egentligen ett mindre problem.

   Det som jag tänker på är alla dessa fruktansvärda 
skogsbränder som härjade i stora delar av 
landet där RSG,s personal deltog och gjorde ett 
fantastiskt jobb.

     Backabranden blev vi alla smärtsamt påminda 
om, då det är tjugo år sedan detta hände.  
Inte minst via en dokumentär i TV men också 
fackeltåg och minnestal vid brandplatsen på 
årsdagen.

     En höjdpunkt under sommaren för vissa av oss 
i alla fall var fotbolls VM i Ryssland. Landslaget 
gjorde sitt bästa VM sedan 1958 och 1994.  
All heder till landslaget. Hoppas att det går lika 
bra under kvalet till EM 2020.

    Tjugonde november gick min fru och jag i ett fackeltåg 
i Brunnsbo för att visa vårt stöd för en väl fungerande 
aktivitetsverksamhet ”Livslust” vilken man vill dra ner 
på och som i första hand vänder sig till pensionärer. 
”Livslust” utgår från den senaste forskningen som visar 
på att deltagande i kulturliv, som publik eller genom själv 
aktivera sig i olika grupper tex att måla, gympa eller sjunga.  
Vi får hoppas att vi får behålla ”Livslust”.  Relaterar till 
vår egen pensionärsförening:

PER VITAM CONSENTIMUS           
”Vi håller ihop livet ut” 

    På det personliga planet har jag i dagsläget två resor 
att se framemot nästa år. Den ena ska jag fira med min 
fru som jag träffade för femtio år sedan. Den andra resan 
blir tillsammans med ”73orna” med respektive över en 
helg till Lindesberg där Göran Fransson numera bor.

    Styrelsen vill åter igen påminna om synpunkter och 
idéer till vår fortsätta verksamhet.

    Tackar alla medlemmar och styrelsen för det gångna 
året och önskar er alla

  EN RIKTIG GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2019

            Thomas Hagneqvist



Styrelsens
sammansättning under 2018

Styrelsemöten
under 2018

Årsmötet
13 februari 2018

Medlemsantal
under 2018

Ordförande  Thomas Hagneqvist
Sekreterare  Ann-Sofie Jergill
Kassör   Reidar Johansson
Ledamot  Owe Christell
Ledamot  Ingela Carlstedt
Suppleant  Claes Borgström
Suppleant  Bo Fors
Suppleant  Per-Olof Johansson
Revisor  Bengt Bernhardtz
Revisor  Lars Tengelin
Revisorsuppleant Håkan Hermansson
Valberedning  Dennis Niklasson
Valberedning  Jan Bergström
Valberedning  Lennart Jonasson
Försäkringsansvarig Olof Jacobson
Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
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Styrelsen gjorde efter årsmötet en ändring för styrelse-
mötena. På förslag kom att AU med ordförande, kassör 
och sekreterare hade möte och vid två tillfällen sam-
lades hela styrelsen för planering av resor, föreläsare, 
budget och andra beslut som skulle fattas. Förslaget har 
fallit väl ut och kommer att fortsätta så även 2019.
Förutom årsmötet den 13 februari genomfördes sju 
medlemsmöten samt vårt traditionsrika Lussefirande i 
Café Fenix lokaler.

Årsmötet höll till som vanligt i Taktiksalen på 
Gårda brandstation och samlade 52 medlemmar 
till föreningens 86:e årsmöte.
Ordförande Thomas Hagnesqvist öppnade mötet 
och därefter hölls en parentation och många tan-
kar till de medlemmar som lämnat oss under det 
gångna året. Detta år var det tretton stycken.
Som tradition hade vi nöjet att träffa RSGs ledning 
och för sjätte året fick vi lyssna till Direktör Lars 
Klevensparr. Anders Ekberg var sjuk även denna 
gång och var tyvärr inte med. Lars höll en presen-
tation om vad som hänt under 2017 och vad som 
var på gång. Han menade att under året har han 
inte känt ”att man inte har kunnat klara av någon 
brand”. En brandman fick en vägg som rasade över
sin  rygg men det hela avlöpte bra. RSG samarbe-
tar med de flesta räddningstjänster i Västra Göta-
land. I nuläget larmar man ut Alingsås-Vårgårda 
och 2019 är det tänkt att man ska larma ut  fler  
förbund, så kallad Gränslös Räddningstjänst.
Ekonomin har gått bra med en vinst på nästan 10 
miljoner där prognosen visade på minus.
Lars hälsades välkommen till nästa årsmöte den  
12 februari 2019.                                    RJ

Pensionärsföreningen medlemsantal har ökat något 
under året och vid årets slut var vi 305 stycken.

Susanne Rangstedt och Bengt Magnusson      
underhöll med sång och ett fantastiskt gitarrspel 
på novembermötet.



4

  Den 9 januari gästades vi av Janne Stenberg.
Allas vår Janne berättade roligt och intressant om sitt 
stora intresse ”fåglar”. Vi fick se bilder och höra om 
många fåglar bland annat Jannes favorit skatan. 
Även pilgrimsfalk, hackspett, rödhake, havsörn, 
kattuggla, nötväcka, lövsångare, tornseglare och sil-
vertärna var en del av fågelarterna som han  berät-
tade om. Pilgrimsfalken är en av världens snab-
baste djur som kan vid jakttillfällen komma upp i 
en hastighet av 300 kilometer. Den ligger och spa-
nar högt upp i luften på andra fåglar och dyker se-
dan snabbt ner och fångar på sitt speciella sätt.  
Janne var som vanligt på hugget med sina historier 
och sina bravader på brandkåren med alla olika arbete 
som att tvätta oljeskadade fåglar, som sedan hamnade 
i bastun för torkning och där det då hände att någon 
satte på värmen i bastun. Alla tyckte det var mycket 
trevligt med Jannes framställan och det blev mycket 
skratt under denna timma. Janne ville inte ha någon 
ersättning utan föreningen sätter in pengar till 
Sjöräddningen i Bua där Janne är engagerad.    A-S J

    Den 13 mars var vår gäst Lennart Palm, en favorit 
i repris men idag med sin hobby, ”Adel i gravvalv” 
”Stormakttidens gravar.” Lennart inledde sitt före-
drag vad våra barnbarn idag får för kunskapsinfor-
mation i historia, före år 1981 fanns knappt Sverige 
men detta år föddes ju Zlatan och där börjar Sveriges 
historia. Dessa ord lockade redan fram dagens andra 
stora skrattsalva. Vi fick kunskap om bl.a. Karin Bjel-
ke 1599-1695 som hann med att vara gift tre gånger 
under sin livstid. Den ena maken var Knut Ulfsparre 
en annan var Harald Stake och redan där förstod man 
storheten i dessa personer med hänsyn till vår gatu-
kunskap om Göteborg. Lennart berättade med en fan-
tastisk inlevelse om svårigheten med att få tillträdde 
till dessa ”låsta” kyrkorum under golvet i kyrkan, ef-
tersom de ansvariga i kyrkoråden helst ville att dessa 
kistor skulle förbli glömda. Däremot var Rutger von 
Ascheberg kista som idag finns i Tyska kyrkan för 
allmän beskådning ett bra exempel på att det går att 
restituera dessa kistor som i många fall är fantastiska 
konstverk från Sveriges stormaktstid. Dessutom fick 
Rutger 25 barn med sin hustru Magdalena. Avslut-
ningsvis kan sägas om detta fantastiska föredrag att 
många gator i vår stad har vi fått av dessa storhetsmän. 
Många härliga historier fick vi höra. Det var ingen risk 
att någon av oss skulle ”slumra till” trots föredragets 
ämne. Många underbara skrattsalvor intygade detta. 
Efter att alla våra frågor blivit besvarade fick Lennart 
stormande applåder och vi alla närvarande hoppas att 
vi får möjligheten att få höra Lennarts föredrag del två 
inom en snar framtid.                                          OC

Den 10 april var våra gäster Bert Ove Lundqvist 
och Leif ”Pedda” Pedersen. Bert inledde med att 
berätta om hur de beskriver vädret ute på öarna-
Hälsö och Hönö. Antingen ”Ovär” eller ”Smedje-
börna” (oväder/fint väder). De inledde med låten 
”Inbjudan till Bohuslän” av Evert Taube. De be-
rättade mycket om Evert Taubes liv, hur han flyt-
tade till Göteborg och sedan till Stockholm för att 
bli konstnär. Han mönstrade på båten ”Australik” 
28 år gammal och 1918 skrev Evert sin första låt. 
”En Sjömans äventyr” Ännu en underbar låt ”Min 
älskling” du är som en ros ur Everts låtskatt fram-
fördes med ackuratess. En poet ”Arne i Bora” som 
bodde på Öckerö skrev låten ”Gula höstlöv” som 
handlade om romans mellan töserna som träffar 
sommargästerna och flyttar till stan. De framförde 
även ”Jag skall bli en fiskarpojke igen”. Pedda spe-
lade därefter en underbar låt om våren med ett fan-
tastiskt gitarrsolo. Bert följde efter med en låt om 
vintern och när våren kommer igen med fin sång 
och ett grymt bra framförande på sitt dragspel.  De 
avslutade med låten  ”Möte i monsunen.” Ett extra 
nummer låten ”Ella på Knippla”. Thomas tackade 
för den suveräna underhållningen och avslutnings-
applåderna bevisade att vi alla höll med om detta. 
     OC

Den 8 maj var vår gäst Åke Hertzberg som berät-
tade om 1600-talets Göteborg – den nya handels- 
och sjöfartsstaden. Åke berättade att Danskarna 
intog Slottet Älvsborg 1612. Danskarna ville ha 1 
miljon riksdaler för slottet och 1619 fick Sverige 
fram dessa pengar som Sverige fick låna utom-
lands. Gustav den II Adolf fick ta över som kung 
även om han inte var myndig. Man skulle bygga 
upp staden mellan Stora och Lilla Otterhällan. De 
började med hamnen och kanalerna och stötte på 
blålera. De flesta husen byggdes i trä men några i 
sten. Man flottade trädstammar från Alingsås och 
Värmland. Viktiga byggnader blev Domkyrkan 
och Tyska kyrkan. Under 1600-talet var det flera 
stora bränder bl. a 1639 och 1669 där det brann ner 
flera hundra hus.
Utanför skansarna var det militärt område och där 
fick man inte bygga. Portar som anlades var Gamle 
Port, Kungsporten, Stora Bommen och Lilla Bom-
men. Dessa öppnades kl. 6 och stängdes på kväl-
len. Slutet av 1600-talet var det 6-7 tusen personer 
i Göteborg. Åke gick igenom en karta som han de-
lade ut, hur Göteborgs centrala del såg ut 1644.
1660 hade man riksdag i Göteborg. 
1658 blev Sverige – Sverige.
Detta var ett intressant föredrag.
     A-S J
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Den 29 maj Vårresa. Det blev 55 stycken som  fick 
en underbar dag på Koster. Avfärd redan klockan 
07.00 och det blev kaffe och fralla i Tanum innan 
vi kom till Strömstad klockan 10.00. Efter en lugn 
och härlig tur på böljan den blå kom vi till Sydkos-
ter, där en guide vid namn Douglas Lipkin mötte 
upp. Han tog oss runt på ön i elbussar och visade 
och berättade om intressanta platser och personer. 
Ett besök på Naturum gjordes innan det var dags 
för lunch på Rökeriet, där det blev nystekt makrill 
med färsk potatis. Några tog ett bad efter maten i 
det något kalla vattnet. Färjan tog oss tillbaka och 
där blev en guidad rundtur med  mycket historik 
om Strömstad av Karin Olsson innan det var dags 
att ställa kursen mot Göteborg igen. Alla som var 
med, tyckte det varit en lyckad dag med alla de 
upplevelser vi fått till livs och att vi hade tur med 
vädret, som var på sin soligaste sida.           RJ

Den 11 september var våra gäster Sme-Pöjka som 
underhöll oss med mycket härlig sång och musik på 
dragspel och ukulele. Mellan varje låt kom det även 
många roliga historier och göteborgsvitsar.
Underhållningen var bland annat ett par Kal och 
Ada sånger, Sten-Åke:s ”När lyktorna tänds på an-
dra sidan bron”, ”Knö dej in”. Evert Taubes ”Eldare 
valsen” och ”Inbjudan till Bohuslän”. Elvislåtar 
både på engelska och svenska. De hade ett inslag 
där den ene sjöng på engelska och den andre ”över-
satte” till svenska.
Detta var ett mycket uppskattat besök och de tacka-
des med många varma applåder.          A-S J

Den 6 november Höstresa. Vi var 43 som hade an-
mält sig till denna resa och efter en kort fikapaus i 
Vårgårda  fortsatte vi till Ryttmästarbostället, som 
ligger vid Simsjön utanför Skövde och är en anlägg-
ning bestående av ett 15-tal byggnader som beskri-
ver indelningsverkets tid. 
Flera av torpen är originalbyggnader från 1600-
1700- och 1800-talen. Kavallerimajoren Bernhard 
Englund, belönad med kunglig medalj, tog emot oss 
iförd karolinsk ryttmästaruniform.
Vi fick en genomgång av Sveriges historia från Vasa 
till Rasken. 
Vi gick runt i huset  och fick en levande beskrivning 
och skildring över hur man hade det för 300 år se-
dan. Vägg i vägg med bostället finns ett enastående 
museum som visar bl a vapen såsom svärd, värjor 
och skjutvapen. Innanför museet fanns ett stort säll-
skapsrum tillika Offmäss med massor av klenoder.
Rundvandringen avslutades med en buffé som var 
komponerad med tanke på tiden och miljön.
Alla var överens om att detta var ett ställe som många 
fler borde besöka. 
Därefter körde vår utomordentlige chaufför Bengt 
Salmonson oss till Falbygdens Ost i Falköping, där 
vi kunde handla lite olika godsaker.
På hemresan hade Reidar ett litet quiss och det var 
några längst bak i bussen som lyckades få alla rätt. 
Några röster hördes i bussen att ”vi har varit med 
på många resor, men detta var nog det bästa vi varit 
med på”.     RJ

Den 9 oktober Christer Axelsson som föreläste om 
hjärtat. Christer är ambulanssjuksköterska, bitr. pro-
fessor i prehospital akut sjukvård, jobbar halvtid på 
SU ambulans och halvtid på Vårdhögskolan i Borås.  
Om hjärtat stannar… vad gör man? Var upp-
märksam om man får tryck över bröstet och 
smärtan går ner i vänster arm och ner i buken el-
ler i ryggen, det kan vara en hjärtinfarkt stor el-
ler liten. Varför stannar hjärtat? Hjärtinfarkt, här 
uppstår arytmier. Överlevnadschans efter hjärt-
stopp av olika tidslängd mellan 0-9 minuter, 
med ambulans är det större chans att överleva. 
Kedjan som räddar liv:
- Varningssignaler och tidigt larm.
- Tidig HLR (2 x 30 för att vinna tid).
- Tidig defibrillering (för att starta hjärtat).
- Vård efter hjärtstopp.
Christer höll ett mycket bra tempo på föreläsningen 
och fick svara på en massa frågor som ställdes.
Han fick varma applåder och ett stort tack av mötet.
    A-S J

Den 13 november var det Susanne Rangstedt och 
Bengt Magnusson, som underhöll oss med härlig 
sång och fantastiskt gitarrspel. Deras repertoar var 
bl. a  ”In the earley morning rain”.
Hasse och Tages sånger ”As times goes by” och vi-
san om ”öl”. Evert Taubes ”Min älskling” med här-
ligt gitarrsolo. ”Tarantella”.
”Håll mitt hjärta” med text av Björn Skifs.
Susanne läste en text av Kent Andersson (Kent som 
de båda hade känt).
Bengt spelade Lasse Dahlqvists ”Morfar har berät-
tat”. Bengt spelade även ett eget arrangemang på 
”Sov på min arm”. Bengt hade framfört detta på ett 
av Taubespelen på Flatön. Två visor av Thorstein 
Bergman, där en visa var med text av Allan Edwall.
De avslutade med en Bob Dylanlåt med text av 
Ulf Dageby. Ett fint framträdande av dessa båda och 
ett fantastiskt gitarrspel av Bengt Magnusson, som 
till yrket är konsertgitarrist och spelar bland annat 
till Anders Ekborg och Peter Harrysson.
De tackades med många applåder av mötet.  A-S J
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Uppvaktningar 2019
Ett stort GRATTIS!

95 år
Bengt Larsson 3/2
Mary Ek 30/3

85 år
Inger Andersson 8/3
Kurt Stenqvist 7/6
Kjell Jacobsson 13/7
William Haglund 27/8
Kaere Gatevold 18/11 

80 år
Jarl Skyland 24/2
Karl-Gustav Davidsson 13/4 
Göran Abrahamsson 8/5
Olle Sjögren 9/7
Lennart Erlandsson 19/7
Bertil Johnsén 30/9
Rune Almqvist 5/12

75 år
Ronny Berntsson 5/1
Lars Bolsing 25/1
Lennart Svensson 4/2
Hans Kjellberg 18/2
Claes Göran Olsson 20/2
Hasse Hagelin 6/3
Johnny Blomgren 21/3
Ronny Andegren 30/3
Sten Wessberg 14/5
Lars Nyström 15/7
Bernt Lundgren 30/7
Roger Flodén 27/8
Thommy Gustafsson 5/9
Rune Dahlström 11/9
Christer Lindqvist 24/11
Claes-Göran Bjelkholm 31/12

70 år
Kaj Nämvik 27/1
Erland Gustavsson 29/1
Bo Carlsson 22/2
Olof Jacobson 27/4
Kai Axelsson 16/5
Ann-Sofie Jergill 16/7
Margareta Olsson 10/8
Gottner Granqvist 31/8
Leila Jacobson 28/11

Utmärkelser
2018

SKPFs Hedersnål i Guld tilldelades 
Reidar Johansson och Owe Christell för lång och 
trogen tjänst i Pensionärsföreningens styrelse av 
föreningens ordförande Thomas Hagneqvist.

Pensionärsföreningens Guldpins tilldela-
des Bertil Olsson och Sture Svensson, då de 
båda fyllt 80 år under 2018.

SKPFs Hedersnål i 
Silver tilldelades 
Olle Jacobson, 
Bengt Bernhardtz och 
Dennis Niklasson för 
lång och trogen tjänst 
i Pensionärsförening-
ens styrelse av för-
eningens ordförande 
Thomas Hagneqvist.
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Resultaträkning 1/1 - 31/12 2018

INTÄKTER
Resultat 1/1 - 31/12 2018  Resultat 1/1 - 31/12 2017
Medlemsavgifter 29 900 Medlemsavgifter 28 500
Anslag RSG 75 000 Anslag RSG 75 000
Anslag aktiviteter 10 758 Anslag aktiviteter 10 350
MSB ”Tänk efter före” 1 000 SUMMA INTÄKTER 113 850
SUMMA INTÄKTER 116 658 

KOSTNADER
Aktiviteter 20 270 Aktiviteter 13 300
Omkostnader 43 533 Kontorsomkostnader 48 756
Arvoden, Skatt, Sociala avgifter 36 477 Arvoden 35 893
Begravningar 4 980 Begravningar 8 980
SUMMA KOSTNADER  105 260 SUMMA KOSTNADER 106 929
Årets resultat 11 398 Årets resultat 6 921
          
 

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 31/12 2018  TILLGÅNGAR 31/12 2017
Bank 39 009 Bank 27 611
S:a omsättningstillgångar 39 009 S:a omsättningstillgångar 27 611 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 27 611 Ingående eget kapital 20 690
Årets resultat 11 398 Årets resultat 6 921
Utgående eget kapital 39 009 Utgående eget kapital 27 611  
   

Göteborg i januari 2019

Reidar Johansson
Kassör

                         Bengt Bernhardtz       Lars Tengelin
                         Revisor       Revisor



Revisionsberättelse

       Efter verkställd granskning av Räddningstjänsten Storgöteborgs Pensionärsförenings räkenskaper för      
       tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 har undertecknade revisorer funnit dessa i god ordning, intäkter och  
       kostnader är styrkta med verifikationer.  
       Det kvarstående värdet på Handelsbanken har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens   
       värdehandlingar uppvisats.

       Pensionärsföreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt oss ingen anledning till  
       anmärkning. 

       Vi föreslår årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Göteborg i januari 2019

  Bengt Bernhardtz Lars Tengelin

  Revisor                                      Revisor

Slutord

       Styrelsen tackar alla föreningens medlemmar för den goda   
 kamratliga samvaron och sammanhållningen under året som gått  
       med förhoppning om  
   Ett Riktigt Gott och Friskt År 2019

  
  Thomas Hagneqvist     Reidar Johansson  Ann-Sofie Jergill 
  Ordförande      Kassör    Sekreterare

  Owe Christell   Ingela Carlstedt  Claes Borgström   
  Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelsesuppleant

    
  Bo Fors   Per-Olof Johansson  
  Styrelsesuppleant  Styrelsesuppleant  
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Vårresan
Koster

Höstresan
Ryttmästarebostället

Janne Stenberg berättade om 
sitt stora intresse ”fåglar” för 
oss på mötet i januari.

Sme Pöjka underhöll oss den 11 september med 
sång och roliga historier

Kavallerimajoren 
Bernhard Englund 
tog emot oss iförd 
karolinsk 
ryttmästaruniform.

Guiden Douglas Lipkin berättade mycket 
om Koster för en lyssnande och intresserad 
skara från Räddningstjänsten.



Räddningstjänstens Pensionärsförening
STORGÖTEBORG

Box 5204  402 24 GÖTEBORG
Besöksadress Åvägen 2

Tel. 031 - 335 26 00  
Bankgiro: 399 - 7525

organsationsnummer: 80 24 55 - 6949

Brandvarnare räddar liv

                      Gästlista och Aktiviteter 2019

                    

      8 januari  Mats Westling   Sång och musik

  12 februari  Årsmöte   Lars Klevensparr och Anders Ekberg                   

  12 mars  Lennart Palm  ”Stormakttidens gravar.” 

    9 april  Svante Lysén  Vildmarksäventyrare 

  14 maj  Natalie Landén    Apotekare 

       maj  Aktivitet   

  10 september Folksam    Linda Jarkvist   Om försäkringar   

      8 oktober  Ralph Edström     Fotbollsikon       
       
  12 november Sme-Pöjka   Sång och musik        

            november Aktivitet

  10 december Lucia   Bengt Åkerberg 


