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Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsens sammansättning:

Ingegerd Hjeltman Ordförande

Inger Sundlin Sekreterare

Stefan Sundlin Kassör och webbmaster

Marianne Larsson Ledamot

Gunnar Gunnarsson Ledamot

Birgitta Mörk Ledamot

Leif Åsberg Ledamot/kontaktperson

Revisor: Karl-Gustav Giertz

Revisorsuppleant: Carl-Gustav Landerholm

Valberedning: Lennart Petersson och Lisbeth Leksell

Under 2016 hade styrelsen 7 protokollförda styrelsemöten.

Medlemmar: 98 personer 

Årsavgiften: 100 kr/ person

Medlemsbrev: Medlemmarna har fått två brev med information om verksamheten under 
2016.

Årsmötet: ägde rum den 14 mars 2016.

Författarkvällar: 

Den 18 januari besöktes vi återigen av Berthil Åkerlund, en Botkyrkabo, som nu berättade 
om sin bok ”På liv och död”. Den beskrev tillvaron för människor för flykt och som i dessa 
tider är högaktuellt. Författaren lyfte det som förenar oss människor mer än det som skiljer. 
Åhörare: 12 personer

Den 14 mars (efter årsmötet) välkomnade vi Anna Laestadius Larsson. Hennes trilogi ” 
Barnbruden”, ”Pottungen” och ” Rävhonan” utspelade sig på Gustaviansk tid till stor del och 
byggde på omfattande historisk research från författaren. Intressant kvinnohistoria som en 
motvikt till gängse fokus på historiska män. Åhörare: 14 personer



       
Höstens första författarbesök: Sten Ekman med sin bok ” Poul Bjerres egna ord om sitt eget 
och andras liv”. På uppdrag av Stiftelsen Vårstavi hade Sten Ekman läst de sk 
Krönikeböckerna, Bjerres minnesanteckningar från olika delar av hans liv. Vidare har han 
bearbetat och strukturerat texten utifrån skiftande händelser. Vi fick ta del av dessa och så 
även en hel del från det rika bildmaterialet i Krönikeböckerna.  21 personer besökte oss och 
var intresserade av att höra om psykoterapeutens tankar och upplevelser från tiden på 
Vårstavi 1917 – 1964.

Den 11 oktober hade kvällen ett helt annat ”anslag”. Journalisten och ekonomen Anders 
Andersson gav oss en beskrivning av sitt liv med boken ” Mitt liv med dina pengar. Bästa 
råden under 50 år i läsarnas tjänst”. En kväll med humor, värme och inspiration till oss att 
mycket är möjligt!! En hel del privatekonomiska råd delades också ut under föredraget.

Nästa författarbesök ägde rum i höstrusket den 21 november – debuterande Madeleine 
Bäck med sin bok ” Vattnet drar”. Det är också den första i en trilogi och handlar om 
avfolkningsbygder i Gästrikland. I naturen händer fruktansvärda saker som sätter skräck hos 
människorna! Vi väntar med spänning på nästa bok i trilogin…. Åhörare: 13 personer.

Bokcirklarna fortsatte under 2016. Skaran av läsintresserade hade utökats detta år. Vi tog del
av förslag på cirkelböcker via biblioteket och böcker valdes därifrån demokratiskt ut av 
deltagarna. Det blev spännande diskussioner under cirkelträffarna! 

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 önskan att behålla vårt bibliotek i Vårsta!
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