Då jag gick med i Grankulla Svenska Pensionärer (GSP) 2017 några månader efter att jag
pensionerades som nybliven 65-åring, kunde jag inte ana att jag 3 år senare skulle vara med i
styrelsen och 4 år senare bli vald till föreningens ordförande. Att jag och min hustru ursprungligen
gick med, beror mycket på bekanta som rekommenderade medlemskap och på att det kändes
relevant och intressant att via föreningsverksamheten lära känna nya mänskor i Grankulla.
Trots att jag har bott i Grankulla nästan hela mitt arbetsliv, sedan 1975, kändes det som om
bekantskapskretsen borde utvidgas, i synnerhet som jag inte var uppvuxen i Grankulla. Jag gick i
skola i Tammerfors och bodde där tills jag började studera i Helsingfors.
Alla våra tre barn har gått i skola i Grankulla, men studier och arbetslivet har fört dem vidare till
andra orter där de har rotat sig.
Jag är Diplomekonom från Svenska Handelshögskolan.
I arbetslivet har jag jobbat Inom många branscher – bank, agenturer, metallindustri, livsmedel och
med olika typer av ansvarsområden – ADB (det hette så på 70-talet ☺), ekonomi, logistik och till
sist ca 12 år med internationella projekt inom IS/IT.
Först ett par år efter att jag anslöt mig till föreningen märkte jag att det finns många s.k. hobbygrupper som har egna aktiviteter som en del av helheten. De här grupperna gör ett mycket gott
arbete med aktiviteter utöver de egentliga medlemsträffarna som vi arrangera varannan vecka.
Själv gick jag med i Bocciagruppen. Vi har 6 Grankullalag som tillsammans med lag från Esbo
regelbundet spelar Boccia.
Mina andra intressen är squash, tennis och cykling. Jag lyssnar gärna på musik, främst på rock från
70-80-90-talen men också på klassisk musik.
Som ordförande (blivande, jag tillträder den 1.1.2022) för GSP vill jag värna om vår
grundverksamhet med regelbundna medlemsmöten med intressanta och varierande program,
men jag ser också möjligheter för hobbygrupperna att växa, och att vi eventuellt kan grunda nya
grupper med egen verksamhet.
Hobbygrupperna ser jag som en möjlig ingång även för nya medlemmar. Under de senaste 3 åren
har förenings medlemsantal sjunkit något, den trenden bör vi försöka bryta.
Samarbetet inom föreningens styrelse har jag upplevt som mycket gott under den korta tid jag har
varit med. En öppen och inspirerande diskussionsmiljö skall vi hålla fast vid.
Samarbetet med Grankulla stad har varit gott och det skall vi bygga vidare på. Social- och
hälsovårdsreformen kan göra det svårare att idka påverkan och att samarbeta med beslutsfattare
som påverkar den social- och hälsoservice vår medlemskrets erbjuds i framtiden.
Vi har även en finskspråkig pensionärsförening i Grankulla som vi har samarbetat med, och det
skall vi fortsätta med. Sammanlagt har vi ca 1000 medlemmar.
Framför allt hoppas jag att pandemisituationen stabiliserar sig på en nivå som tillåter vår
verksamhet att återgå till det nästan normala, med iakttagande av de försiktighetsåtgärder som
krävs.
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