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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 
 
Grankulla svenska pensionärer r.f . har år 2021 verkat i 46 år. Föreningen har 585 medlemmar 
och dess uppgift är att bevaka de svenskspråkiga pensionärernas intressen i Grankulla samt att 
genom sin verksamhet främja gott kamratskap och sällskapligt umgänge bland medlemmarna. 
 
Den stora utmaningen för år 2022 blir att återuppbygga den verksamhet som illa skadats av covid-
19 pandemin som pågått sedan 2020. Det viktigaste i detta sammanhang är att så fort som möjligt 
kunna återgå till verksamheten i Villa Junghans som varit delvis eller helt stängd för föreningens 
verksamhet sedan mars 2020. Programmet för år 2022 bygger på tisdagsmöten varannan vecka,  
resor och utfärder samt teater- och konsertbesök. Vid tisdagsmötena läggs stor vikt vid att 
medlemmarna igen har tillfälle att träffas över en kopp kaffe med tilltugg. Samtidigt ges 
medlemmarna tillfälle att få aktuell information och höra anföranden av inbjudna gäster. Vårmötet 
hålls i mars och höstmötet i november. Under sommarmånaderna ordnas sommarcaféträffar en 
gång i månaden. Största delen av programmet sker i Villa Junghans. Träffar ordnas även i Villa 
Breda. 
 
Hobbygrupperna erbjuder medlemmarna tillfälle att utöva sina specialintressen. De 22 grupperna 
planerar och ordnar själva sina program och träffas enligt egna tidtabeller. Grupperna är öppna för 
alla intresserade medlemmar.  
 
Aktuell medlemsinformation finns på GSP:s webbplats och meddelanden får medlemmarna även 
per mejl samt via tidningsnotiser. Målet är att intensifiera informationen till och kommunikationen 
med medlemmarna. För att förbättra kommunikationen med de medlemmar vars it-färdighet är   
begränsad är det viktigt att igen få i gång it-handledning med it-drop-in som legat nere då Villa 
Junghans varit stängd för pensionärerna. It-handledning ger medlemmarna möjlighet att 
kontinuerligt förbättra sin datorfärdighet vilket är en förutsättning för att pensionärerna skall hänga 
med i samhällsutvecklingen. 
 
GSP fortsätter bevakningen av de äldres intressen i staden. Pensionärerna poängterar framför allt 
betydelsen av trivsel, närhet och trygghet. Goda kontakter till stadens beslutande organ har stor 
betydelse. Bl.a. genom stadens Äldreråd och Grani Närhjälp arbetar vi för att förbättra de äldres 
välbefinnande i Grankulla.  
 
Vi fortsätter samarbetet med andra intresseföreningar i Grankulla samt med pensionärsföreningar i 
Svenskfinland, speciellt i grannkommunerna. Regelbunden kontakt upprätthålls med stadens 
finskspråkiga pensionärer, KSS. GSP är medlem i Svenska Pensionärsförbundet, SPF som år 
2022 fyller 50 år. GSP deltar i en jubileumsbudkavel som cirkulerar bland medlemsföreningarna. 
Genom SPF medverkar vi i pensionärernas riksomfattande intresseorganisation PIO samt i det 
europeiska förbundet för seniorer AGE. På regional nivå deltar vi i arbetet inom SPF Mellannyland. 
 
GSP:s verksamhet finansieras med medlems- och deltagaravgifter samt med hjälp av bidrag som 
ansöks av Grankulla stad och stiftelser som står oss nära. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 
är oförändrat 18 euro. Medlemsavgiften till SPF är 14 euro och erbjuder medlemmarna olika 
förmåner bland annat tio nummer av tidningen God Tid. 
 
Grankulla den 1 november 2021 
Styrelsen 
 



 

       


