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Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsens sammansättning: 

Ingegerd Hjeltman  Ordförande 

Inger Sundlin   Sekreterare 

Stefan Sundlin  Kassör och webbmaster 

Lilian Carlsson  Ledamot 

Marianne Larsson  Ledamot 

Birgitta Mörk   Ledamot 

Leif Åsberg   Ledamot/kontaktperson 

Revisor: Karl-Gustav Giertz 

Revisorsuppleant: Carl-Gustav Landerholm 

Valberedning: Lennart Petersson och Lisbeth Lexell 

Under 2017 hade styrelsen 5 protokollförda styrelsemöten. 

Medlemmar: 100 personer  

Årsavgiften: 100 kr/ person 

Medlemsbrev: Medlemmarna har fått två brev med information om verksamheten under 

2017. 

Årsmötet: ägde rum den 27 mars 2017. 

Författarkvällar: Efter årsmötet lyssnade vi på Rickard Broberg och Daniel Hedin som 

framförde musik av årets nobelpristagare i litteratur Bob Dylan. Antal deltagare: 23 personer 

Nästa författarkväll den 6 februari hade ett helt annat ämne: odling. Helle Nathorst – Böös 

inspirerade oss med sin bok ” Häxans trädgård – läkeväxter förr och nu.” Antal deltagare: 43 

personer. 

Under hösten den 18 september träffade vi först Agneta Pleijel som berättade om sin 

senaste bok ” Doften av en man”. Ett stycke modern kvinnohistoria med självbiografiskt 

underlag från hennes egen uppväxt på 60 –talet.  Antal deltagare: 30 personer 

 



        

 

 

Även nästa författare Kjell Johanssons författarskap om hans uppväxt i Midsommarkransen i 

trilogin om de utsatta var fängslande att ta del av. Den senaste boken ” Familjen” var också 

en skildring av uppväxten på Söder i Stockholm. Den 20 november ägde denna intressanta 

författarkväll rum och hade 22 deltagare. 

Bokcirklarna fortsatte under 2017. Antal deltagare: 12. Antal cirkelträffar 6 gånger. Som 

tidigare valde vi 6 böcker utifrån förslag från ”vår” bibliotekarie. Några av titlarna: 

”Försoning” av Ian Mc Ewan, ” De oroliga” av Linn Ullman,” Kvinnan på tåget” av Paula 

Hawkins och ” I väntan på Bojangeles” av Oliver Bourdeault. Vi hade intressanta och livliga 

diskussioner kring böckerna och försökte bena ut karaktärerna i böckerna och förstå deras 

handlingar.  

Samarbetet med Vårsta/ Tumba bibliotek har fortsatt på samma positiva sätt under året. Så 

även med Studieförbundet ABF. Slutligen: Medlemsantal i Vårsta Biblioteks Vänner på ca 

100 personer plus stödet från kommunbiblioteket och ABF har gjort det möjligt att arrangera 

ett flertal författarkvällar. Att vi år efter år har så många medlemmar i föreningen visar på 

ett stort läsintresse och en förhoppning att behålla vårt bibliotek i Vårsta. 

______________________                                                  ______________________ 

Ingegerd Hjeltman                                                          Inger Sundlin 

_____________________                                                  ______________________ 

Stefan Sundlin                                  Birgitta Mörk                                                           

__________________     ____________________            _____________________ 

   Leif Åsberg  Lilian Carlsson                                 Marianne Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

                      


