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Det är inte ofta man öppnar bron för ”Paddan” men nu hände det.



Dagordning
Årsmötet tisdagen den 11/2 2020  kl.10.00

Gårda brandstation, Taktiksalen
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  1. Mötets öppnande
  2. Parentation
  3.  Frågan om kallelsen skett i behörig ordning
  4. Dagordningen godkännande
  5. Nya medlemmar
  6. RSG,s Förbundsdirektör Lars Klevensparr och
 RSG,s Räddningschef Anders Ekberg
  7. Val av mötesordförande 
  8. Val av mötessekreterare
  9. Val av justerare
10. Verksamhetsberättelse 2019
11. Revisionsberättelse 2019
12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2019
13. Val
14. Avtackning av styrelsemedlem
15. Övriga frågor (OBS! Inga beslut kan fattas under §15)
16. Nästa styrelse- och månadsmöte, tisdagen den 10 mars 2020
17. Årsmötets avslutning, därefter serveras kaffe med smörgås.

Den 10 december var det åter dags för vårt traditionella Luciafirande. 
Ordförande Thomas Hagneqvist inledde mötet som stjärngosse och framförde Staffansången.
50 medlemmar kom till denna gemenskap för att avsluta året men det hade kunnat bli några fler, 
då några inte fått informationen att det var tisdagen den 10 och inte fredagen den 13 som gällde.
Bengt Åkerberg tillsammans med Reidar Johansson stod för underhållningen. 
Luciafirandet avslutades med att ordförande tackade för framträdandet och nästa års firande blir
tisdagen den 8 december.       



Ordföranden
har ordet

Parentation

Följande medlemmar har lämnat oss under året 2019

Jan-Ove ”Janne” Carlén   27/8 1940 - 25/1 2019
Roland Helgesson 5/8 1922 - 1/3 2019
Lars-Göran ”Jotte” Olofsson    15/8 1940 - 2/5 2019
Lars-Olof ”Olle” Berglund 17/9 1947 - 4/10 2019
Roland Sjöström 20/11 1937 - 28/10 2019
Bengt-Åke Gustafsson 3/3 1942 - 17/11 2019
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Genom sorgens mörker
lyser minnenas ljus.
Våra tankar är med er.

    I dagens samhälle tycker jag ibland att man 
fokuserar på att förverkliga sig själv och inte bry 
sig så mycket om andra.  Men när jag sitter och 
skriver dessa rader så stämmer inte alltid detta 
för just nu är ett väldigt stort antal människor 
som frivilligt är ute och letar efter försvunna 
personer i Sverige. Vilket gör att man blir 
hoppfull inför framtiden och tankarna går till 
alla våra barn och barnbarn.

    Från min lägenhet i Brunnsbo kan jag se 
hur Göteborg förändras dag för dag men det 
som märks mest härifrån är bygget av den nya 
Hisingsbron. Hela Göteborg håller på att få en 
helt ny ”skyline” vilket man kan tycka vad man 
vill om men det betyder ju faktiskt som jag ser 
det att man tror på vår stad inför framtiden.

    Som jag har berättat i tidigare verksamhets-
berättelser så träffas Gamla 73:or varje år och 
hittar på något trevligt tillsamman och så skedde 
även i år. 
 
    

     

     I år var vi inbjudna till Göran Fransson med sin 
sambo Christina till Lindesberg, där blev vi väldigt väl 
omhändertagna under en helg i augusti. Första kvällen 
avslutade vi hemma hos värdparet där vi blev bjudna 
på kräftor som var fångade av Christinas familj i deras 
egna fiskevatten. 
    Under vistelsen besökte vi många platser, 
bland annat  en gammal gruva och gruvschakt. 
Huvudbyggnaden var ombyggd till ölbryggeri, 
museum/galleri som lokala konstnärer ställer ut sina 
alster, chokladtillverkning samt restaurang där vi 
inmundigade en lunch bestående av stekt röding med 
tillbehör och naturligtvis öl från det egna bryggeriet.            
Ni kan bara föreställa er att detta smakade ”gudomligt”.                
Sista kvällen med en underbar solnedgång tillbringade 
vi på en uteservering tillhörande Stadshotellet som 
ligger vid sjön Stora Lindessjön. 

     2019 har bara rusat iväg, men nu ser vi framemot 
2020 med våra månadsmöten där vi kommer att ha 
föreläsare, underhållare och vår årliga resa i maj.

    Till sist vill jag tacka alla medlemmar och styrelsen 
för det gångna året och önska er alla.

     EN RIKTIG GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

       Thomas Hagneqvist



Styrelsens
sammansättning under 2019

Styrelsemöten
under 2019

Årsmötet
12 februari 2019

Medlemsantal
under 2019

Ordförande  Thomas Hagneqvist
Sekreterare  Ann-Sofie Jergill
Kassör   Reidar Johansson
Ledamot  Owe Christell
Ledamot  Bo Fors
Suppleant  Claes Borgström
Suppleant  Olle Jacobson
Suppleant  Yvonne Öjerskog
Revisor  Bengt Bernhardtz
Revisor  Lars Tengelin
Revisorsuppleant Vakant
Valberedning  Dennis Niklasson
Valberedning  Jan Bergström
Valberedning  Lennart Jonasson
Försäkringsansvarig Olle Jacobson
Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
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AU med ordförande, kassör och sekreterare har haft 
fyra möten och vid tre tillfällen har hela styrelsen 
samlats för planering av resor, föreläsare, budget och 
andra saker som hela styrelsen måste fatta beslut om. 
Förutom årsmötet den 12 februari genomfördes sju 
medlemsmöten samt vårt traditionsrika Lussefirande i 
Café Fenix lokaler.  
Denna gång fick vi besök av Staffan Stalledräng som 
framförde sin egen låt och som vi hoppas kommer  
tillbaka även 2020.

Årsmötet höll till som vanligt i Taktiksalen på 
Gårda brandstation och samlade 51 medlemmar 
till föreningens 87:e årsmöte.
Ordförande Thomas Hagnesqvist öppnade mötet 
och därefter hölls en parentation och många tankar 
till de inom RSG som lämnat oss under det gångna 
året. Detta år var det sju stycken.
Som tradition har vi nöjet att träffa RSGs ledning 
men denna gång fick Lars Klevensparr förhinder, 
så det blev Anders Ekberg som fick göra en re-
dovisning om vad som hänt under 2018 och vad 
som var på gång under 2019. Stena Oil kommer att 
flytta från Färjenäs och då kommer utbildningen 
att öka där. Att sanera området för många miljoner 
är ett måste. Den 18 februari startar man en ”liten” 
enhet i förbundet, som ligger på ”rulle” runt om i 
staden på dagtid och som kan göra en första insats. 
Även ha lite koll på trafikläget.
Man tittar på bemanningen om behöver man ha 
samma organisation igång alla tider på dygnet? 
Detta var ett litet axplock på vad Anders framförde 
under nästan en timma.
Anders hälsades välkommen till nästa årsmöte den  
11 februari 2020.                                    

Pensionärsföreningen medlemsantal har stannat till 
något under året och vid årets slut var vi 300 stycken.

Mats Westling underhöll oss med sång och 
gitarrspel på januarimötet.
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  Den 8 januari gästades vi av Mats Westling, 
som underhöll oss med egna sångtexter och gitarrspel. 
Mats fick sitt genombrott in i musikvärlden med   
låten ”Perfekt” som kom 2008 och som gjorde att han 
kunde ta steget in denna värld. Här är några titlar som 
Mats spelade för oss från sin CD ”Maneter och Po-
esi” och mellan låtarna förklarade han hur de kom-
mit till och vad det var att det blev just denna text 
på låten. ”God morgon Göteborg,” ”Jag samlar på le-
enden,” ”Det är jag som bestämmer,” ”Hyllningssång 
till Haga,” ”Ömtåligt gods,” ”Fågelvägen,” som hand-
lade om att våga göra bort sig, inte bara vara save.  
”Perfekt,” ”Vad är ett bra liv?”  ”Så mycket mer” och 
som avslutning ”Dansa som aldrig förr.”
Efter sista sången tackade Ordförande och hop-
pades att vi skulle få höra ett extranummer, vilket 
vi också fick, och då kom låten ”Stort att vara två.” 
En mycket uppskattat artist som fick många varma 
applåder av deltagarna på mötet.  

    Den 12 mars var vår gäst Lennart Palm, en favorit 
i repris med sin hobby, ”Adel i gravvalv” ”Stormakt-
tidens gravar.” 
”Från gravallvarligt till dödskul del 2”.
I Göteborg ligger norra Europas största gravar.
På östra kyrkogården finns Artur Seatons familjegrav 
på 200 kvm med 5 rum och 1 hall, här finns 7-9 kistor. 
Graven har ett värde idag på ca 70 miljoner kronor. 
Taket och golvet är täckt med guldmosaik.
I Lerums kyrka finns Margaretha Whitfield död 1683 
familjegrav med fantastiskt vackra kistor.
Lars Gathenhielm 1689-1718 med fru ligger begravda 
i Onsala kyrka och kistorna är i marmor.
Viveka Trolle och Gustav Bonde ligger i Löddeköp-
inge kyrka.
I Råda kyrka utanför Lidköping ligger Anders Lorentz 
Stobée 1676-1756. Var landshövding nr 11 i Göteborg. 
Stobée anlade många parker i S:t Peterburg. Han satt 
även fängslad där.
Ruter von Aschberg hade 25 barn med 3 olika fruar. 
Flera kistor finns i Kristine kyrka, mycket vackra kis-
tor. Renovering av Rutger von Aschbergs kista kos-
tade ca 380 tusen kronor.
I Järund kyrka finns Axel Oxenstjärnas familj be-
gravd, även här många fantastiska kistor.
Axel von Färsen ligger i Ljungs kyrka.
Lennart har ett brinnande intresse för kyrkor och kis-
tor och detta smittas vi av, mycket intressant och trev-
ligt föredrag.
Ordförande tackade Lennart för föredraget.

     Den 9 april var vår gäst Svante Lysén, som är 
en riktig ”vildmarksäventyrare” eller som han själv 
kallar sig en ”livsnjutare.”
Han jobbar halvtid på Naturhistoriska museet     
sedan 1993 och där jobbar han med valfrågor. 
Det finns en hemsida Valar.se
Svante filmar och fotograferar mycket, skrivit en 
del böcker och har alltid varit naturintresserad och 
är med fältbiologerna.
Från 1971 och framåt har han varit i Lappland 
på somrarna. Har paddlat i Canada 150 mil på 10 
veckor.
Han tycker han är född i fel tidsålder, 5 tusen år 
för sent.
Ett år var han på Svalbard, satte upp en kåta ”vin-
terpalatset” och hade 130 isbjörnsbesök på långt 
och kort håll, men inga incidenter.
Sista vildmarksåret var 2001-2002.
Har gjort film om Bohuskusten mellan 2015-2018, 
denna film på drygt 1 ½ timma går på Bio Roy  
21 och 28 april.
Svante visade oss en kortare variant på ca 25 minu-
ter där han filmar och paddlar runt i vårt fantastiska 
Bohuslän. En fantastisk film om landskap, fåglar 
och andra djur både ovan och under vattnet.
Svante fick många applåder för sitt framträdande 
och sålde sedan en hel del av sina alster som han 
tagit med sig.
Thomas tackade för ett intressant föredrag.

  Den 14 maj var vår gäst Natalie Landén som 
är apotekare och hon har jobbat med det i 3 år på 
Apoteket AB som har cirka 400 apotek i Sverige.
Natalie jobbar på Backaplan där kan man få hjälp 
med bland annat blodtrycks - sockerkontroll,
personlig läkemedelsrådgivning, hudvårdsrådgiv-
ning, vaccination drop-in med mera.
Läkemedelsutskrivning till patienter över 75 år har 
tredubblats de senaste 20 åren.
- Många läkemedel = ökad risk för att de påverkar 
varandra.
Symtom kan bero på läkemedel
- Yrsel, fall, trötthet, förvirring, dålig aptit, för-
stoppning, hosta, muntorrhet och bensvullnad.
Cirka 70 tusen personer i Sverige kommer till sjuk-
hus för att man har ramlat på grund av läkemedlet 
Tramadol.
Krossa aldrig en tablett eller töm aldrig ut innehål-
let ur kapseln om du ska ta en hel tablett.
Kolla på katalog som finns, stöd- och hjälpmedel.
Natalie hade koll på det mesta inom läkemedel.
Ordföranden tackade Natalie för hennes stora kun-
skap om alla dessa olika mediciner som finns på 
marknaden
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   Den 28 maj Vårresa. Det blev en ”Paddantur” 
med Claes-Åke Hedenskog som körde den stora 
båten och som guide var Louise, som berättade om 
sevärdheterna på ett lysande sätt. Hon tog även full 
hals med ”Till havs” när vi kom ut på älven. 
Vi blev 71 stycken som äntrade båten och vi kla-
rade oss från regn under hela turen som gick upp i 
Säveån och vid ”vändplatsen” stannade Claes till, 
så vi kunde ta en smörgås och lite dricka. 
En mycket sevärd tur och man hade inte känslan 
att man var i Göteborg och att se dessa gamla båtar 
som ligger förtöjda längs hela ”Drömmarnas kaj” 
och att de har ”drömmar” att någon av dessa båtar 
någonsin skall gå att använda igen. På hemvägen 
gick vi runt på högersidan av älven och kollade 
på Gotenius varv och efter två och en halv timma 
var vi åter på bryggan. En mycket lyckad tur och 
vi fick reda på mycket nytt om Göteborg. Ett stort 
tack och varma applåder till Claes-Åke och Loise 
för en fin tur på böljan den blå.                

   Den 10 september kom Linda Jarkvist från Folk-
sam och informerade om att när vi är på våra pen-
sionärsmöten har vi en medlemsförsäkring i SKPF 
som gäller från och till mötena och under mötet.
De finns många försäkringar som man kan teckna 
och Linda gick igenom de flesta för oss.Vad som 
gäller när man åker utomlands, vad som gäller för 
hemförsäkring med mera.
Vill man veta mer så gå in på Folksam.se och läs 
mer om försäkringar.
Ordföranden tackade Linda för att vi fick reda på så 
mycket av olika försäkringar.

      Den 12 november var våra gäster Sme-Pöjka 
och detta var en repris från förra året men nu var det 
”orginaluppsättningen” som bjöd på sång och musik 
på dragspel och basfiol, där basfiolen hade en sadel 
på sig, för det var för tröttsamt att stå upp och spela.
Detta var ett glatt och medryckande par som till fullo 
behärskade sina instrument.
Det som man bjöd på var bland annat några låtar av 
Lasse Dahlqvist, låtar med Göteborgsanknytning. 
Evert Taube hade bidragit till repertoaren med bland 
annat Eldarevalsen, Inbjudan till Bohuslän. Sedan 
följde ett medley av Sven-Ingvars låtar. Ett valsport-
puri med allsång om man hann med. Plus en hel del 
musikstycken till. Mellan låtarna framförde dessa 
herrar en hel del historier och efter att hållit på i  
nästan en och en halv timma, så avslutade de med 
”Hönan” där det var mycket kackel och joddling.
Thomas tackade så mycket för framträdandet och 
alla stämde in med kraftiga applåder.

    Den 8 oktober kom Ralph Edström, som är en 
gammal fotbollsikon. Ralf föddes i Degerfors för 
67 år sedan, jobbade en tid på Järnverket. Var även 
pinnpojk på kommunen i Degerfors.
Ralf spelade i flera fotbollslag och här följer några:  
Degerfors, Blåvitt, Åtvidaberg, blev proffs i PSV 
-73, var med i landslaget 72 och VM 74. Gjorde 
come back i landslaget 77, spelade 15 min i VM 78.
Ralf gick till Radiosporten 1983 till 2015 där han 
jobbade med bl. a Åke Strömmer, Tommy Engs-
trand och Lasse Granqvist.
Bor i Göteborg sedan 1983.
Ralf rekommenderar alla män ska gå och kolla sin 
prostata. Själv hade han haft prostatacancer som 
upptäcktes ”av en händelse” och han misstänkte 
inget innan.
Ralf drog ett antal roliga historier. Han jobbar fort-
farande med sponsorverksamhet för handikappade.
Thomas tackade för ett intressant föredrag.

   Den 16 november blev det 28 stycken som gjorde 
ett besök i ”Göteborgs undre värld”
Våra två guider Anita Cullberg och Ewamarie 
Herklint tog hand om varsin grupp och berättade om 
Göteborgs historia på ett föredömligt sätt.
Från grundandet år 1621 till 1800-talet var Göteborg 
innanför Vallgraven en av Europas bäst befästa stä-
der. Murar, skyddsrum och förrådsutrymme för sol-
daterna präglade hela staden.
Under vandringen presenteras tankarna bakom 
Göteborgs grundande och vad man idag kan se av det 
i dag. Historia, arkitektur och mer eller mindre kän-
da personer i en skön blandning. I stadsvandringen 
ingick besök i resterna av bastionerna Carolus Dux.
Det var lite spännande att komma ner i dessa skydds-
rum, så kallade ”kassematter”och tänka sig hur sol-
daterna kunde känna sig under denna period.
Nu blev det aldrig något krig för dessa soldater, för 
fienden ”Danmark” insåg att detta var meningslöst 
mot detta starka försvar. Utanför Pedagogen har 
man lyft upp stenar från 2 meters djup och fyllt upp 
och lagt tillbaka dem så man kan se hur en del av 
bastiljonen var utformad. Vi fick höra historien om 
”Feskekörka” och avslutade vid Esperantoplatsen 
där den sista muren över jord finns kvar och som går 
upp till Arsenalsgatan. En mycket intressant förmid-
dag där vi alla fick höra om Göteborgs historia från 
dessa kunniga guider.
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Uppvaktningar 2020
Ett stort GRATTIS!

90 år
Per Olof Johansson  9/1

85 år
Gunnar Wikerstam  2/2
Danielsson Bernt 12/3
Tore Dahm  5/5
Harriet Jacobsson  12/6
Lennart Wing  7/8 

80 år
Svante Sandh  24/1
Ove Johansson  16/5 
Göte Björkdahl 25/5
Ingela Carlstedt  10/6
Ove Johansson  5/7
Lars Brage  13/7
Tore Ekberg  22/7
George Sandbakken 5/8
Göran Lindblom 10/9
Kjell Bjulemar 6/10

75 år
Dennis Niklasson  2/1
Hasse Abrahamson  24/1
Christer Olsson  26/1
Jörgen Olsson 26/1
Krister Berndtsson 3/3
Lars Tengelin  24/3
Mats Magnusson  16/4
Göran Kjellsson 17/4
Benny Feltzing  20/4
Per-Olof Backman  25/4
Sven-Axel Claesson  8/5
Sven-Erik Steen  16/5
Lars Skogsberg  6/6
Kjell Johansson  24/6
Leif Josefsson  8/8
Bruno Rapp  17/8
Jan Johansson  26/8
Marie Oom 18/9
Anders Hallberg   24/9
Göran Risne  15/10
Kenny Björk 16/10
Dennitz Heden 22/10
Berndt Olof Berntsson 30/10

70 år
Gösta Parnfors 18/2
Britt-Marie Johansson  20/2
Bo Fors  20/4
Thomas Gustafsson  5/5
Kent Söderberg 6/6
Göran Fransson 13/6
Tommy Carlsson  10/10
Thomas Forslid  12/10
Lars Adrian  13/10
Gunilla Steen 21/10
Håkan Rosenqvist 21/12
Ove Thorbjörnsson 22/12

Utmärkelser
2019

Pensionärsföreningens Guldpins 
tilldelades Göran Abrahamsson 
som fyllde 80 år den 8 maj.
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Resultaträkning 1/1 - 31/12 2019

INTÄKTER
Resultat 1/1 - 31/12 2019  Resultat 1/1 - 31/12 2018
Medlemsavgifter 29 800 Medlemsavgifter 29 900
Anslag RSG 78 000 Anslag RSG 75 000
Anslag aktiviteter 17 064 Anslag aktiviteter 10 758
MSB ”Tänk efter före” 1 000 MSB ”Tänk efter före” 1 000
SUMMA INTÄKTER 125 864 SUMMA INTÄKTER 116 658

KOSTNADER
Aktiviteter 21 980 Aktiviteter 20 270
Omkostnader 48 743 Omkostnader 43 533
Arvoden, Skatt, Sociala avgifter 40 480 Arvoden, Skatt, Sociala avgifter 36 477
Begravningar 8 940 Begravningar 4 980
SUMMA KOSTNADER  120 143 SUMMA KOSTNADER 105 260
Årets resultat 5 721 Årets resultat 11 398
          
 

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 31/12 2019  TILLGÅNGAR 31/12 2018
Bank 44 730 Bank 39 009
S:a omsättningstillgångar 44 730 S:a omsättningstillgångar 39 009 

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 39 009 Ingående eget kapital 27 611
Årets resultat 5 721 Årets resultat 11 398
Utgående eget kapital 44 730 Utgående eget kapital 39 009  
   

Göteborg i januari 2020

Reidar Johansson
Kassör

                         Bengt Bernhardtz       Lars Tengelin
                         Revisor       Revisor



Revisionsberättelse

       Efter verkställd granskning av Räddningstjänsten Storgöteborgs Pensionärsförenings räkenskaper för      
       tiden 2019-01-01 till 2019-12-31 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 2020

  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 2020

  
  Thomas Hagneqvist     Reidar Johansson  Ann-Sofie Jergill 
  Ordförande      Kassör    Sekreterare

  Owe Christell   Bo Fors   Claes Borgström   
  Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelsesuppleant

    
  Olle Jacobson   Yvonne Öjerskog  
  Styrelsesuppleant  Styrelsesuppleant  
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Vårresan
Paddan

Höstpromenaden Sme Pöjka underhöll oss den 12 november med 
mycket sång och roliga historier.

Förväntansfulla resenärer innan rundturen börjar.Natalie 
Landén 
från 
Apoteket 
var hos oss 
och pratade 
om olika 
läkemedel.

Ralf Edström 
hälsade på 
oss den 
8 oktober och 
berättade om 
sitt fotbolls-
liv.

Guiderna
Anita Cullberg 
och Ewamarie
Herklint
berättade om 
”Göteborgs
Undre Värld”  
för oss den 
19 november.



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 2020

                    

    14 januari  Olle och Arne Jacobson   ”Elisabeth och Jack de Ripper”

  11 februari  Årsmöte     Lars Klevensparr och Anders Ekberg                   

  10 mars  Partypatrullen     Sång och Musik

  14 april  Bertil Söderberg  ”Lejdtrafiken under kriget” 

  12 maj  Refräng & Co    Sång och Musik

  19 maj  Trollhätte kanal och Hunneberg  

    8 september Västlänken  

    13 oktober  Benny Jannerbrink     Sång och Musik       
       
  10 november Erika Johansson        Friidrott      

            november Höstaktivitet

    8 december Lucia   Bengt Åkerberg 


