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Cykelföreningen för pensionärer  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

Styrelsen  

Styrelsen har bestått av Tiina Kruusmägi ordförande, Agneta Alzén vice ordförande, Gunilla 

Tüksammel kassör, Torborg Svärd sekreterare, Britt-Marie Gunnarsson ledamot, Kajsa 

Hallgren ledamot och Gunilla Dahlberg ledamot. Under året har styrelsen har hållit 11 

protokollförda sammanträden varav sju digitala.  

                                                                                                                                                                  

Årsmötet 12 februari 

Årsmötet hölls den 12 februari 2020 i Årstapaviljongen. Det var 43 medlemmar som deltog. 

Protokollet finns på hemsidan www.pinglorna.net.    

  

Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 162 stycken, av dem 29 nytillkomna. Det var 

44 som av olika skäl slutade sedan året innan. Av de 41 medlemmar som på årsmötet fyllde i 

blankett om sin ålder var det 4 som var 66 - 69 år, 16 som var 70 - 74 år, 20 som var 75 - 79 

år och 1 person var 80 år. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi vilar på medlemsavgiften och på deltagaravgiften vid föreningens olika 

arrangemang. Vi har under året fått 13 000 kronor i bidrag avseende år 2020 samt 2021 från 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för att subventionera vårt 10-årsjubileum samt 

till merkostnader i vårt ideella arbete.  

Ett annorlunda år 

Vanligtvis brukar Pinglorna ha tre programperioder, vinter, vår-sommar och sommar-höst. År 

2020 blev det annorlunda. Pandemin satte stopp för mycket av aktiviteterna. Eftersom 

medlemmarna är äldre och därför har större risk att bli allvarligt sjuka fanns anledning att vara 

extra försiktiga. Trots de speciella omständigheterna var det många som kom med på de turer 

som anordnades. 

Vandringar 11 januari – 4 mars                                                                                                                   

Januari inleddes med en vandring i Campus Flemingsberg. Sedan hade vi fler uppskattade turer bland 

annat till Nyfors, Hjorthagen, Äppelviken, Ekebyhov och Reimersholme. På promenaden från 

Fridhemsplan till Stora Essingen 15 januari var vi rekordmånga, 58 personer. I genomsnitt var det 34 

personer per tur, som var med på de åtta vandringarna i början av året. 

Inställt 11 mars – 12 augusti                                                                                                                         

I mitten av mars ställdes verksamheten in på grund av Corona Covid 19-pandemin. Information gick 

ut till medlemmarna via e-post och facebook. Eftersom de flesta medlemmar är i riskgruppen 70+ 

ansågs gemensamma aktiviteter olämpliga p g a smittorisken.  

Medlemsmöte 19 augusti                                                                                                                       

Efter önskemål från medlemmar anordnades den 19 augusti medlemsmöten för att diskutera om vi 

skulle arrangera cykelturer som vanligt eller ej. Inbjudan hade gått ut via e-post. Till mötet vid Farsta 

http://www.pinglorna.net/


Gård kom 18 deltagare, till Hagaparken 20 personer. Det var ett enhälligt önskemål att komma igång 

så fort som möjligt. Många tyckte att var och en får ta ansvar för hur man tar sig till startpunkten och 

att hålla avstånd till andra. Styrelsen beslutade därefter att på prov ordna cykelturer två veckor i taget.  

Cykelturer 26 augusti – 28 oktober 

Den 26 augusti kom årets cykelturer igång. För att minska avståndet till startplatsen för de som inte 

reste kollektivt hade vi två turer varje onsdag. I princip en tur i söderort och samtidigt en annan norr 

om staden. Så fortsatte vi till och med onsdagen 28 oktober. Pinglorna genomförde 20 fina utflykter i 

slutet av den sköna sommaren i Stockholms underbara omgivningar. Flest var vi på turen till Strålsjön 

i Nackareservatet, 23 stycken. Under de 10 onsdagarna deltog i genomsnitt drygt 26 personer per 

onsdag dvs drygt 13 per cykeltur. Intresset var mycket stort.  

Vandringar 4 november – 18 november                                                                                                        

Vinterperiodens vandringar startade 4 november. Vi hann genomföra sex turer på tre onsdagar (4, 11 

och 18 november) innan myndigheterna kungjorde strängare förhållningsregler. För vandringarna 

gällde att platsen för start och mål borde vara densamma så att man skulle kunna parkera cykel eller 

bil där, dvs ta sig dit utan kollektiva färdmedel. Vi fortsatte att ha två samtidiga turer. I genomsnitt var 

det 21 deltagare per onsdag, dvs drygt 10 personer per vandring. 

Övriga inställda evenemang                                                                                                                   

Många av Pinglornas planerade aktiviteter ställdes in på grund av pandemin. Pinglornas 10-

årsjubileum 2 april sköts på framtiden. Resan med 30 medlemmar på Kattegattleden en vecka i juni 

fick avbokas. Det blev ingen specialutflykt i högsommartid och ingen lunchträff för turledarna. 

Höstens cykelresa till Moseldalen sköts fram ett år. Det blev inga vår- och höstmiddagar, ingen tur till 

julmarknaden på Stortorget och inget besök på pepparkaksutställningen.  

Information 

För att inte bli för många infördes inga annonser i tidningar eller på hemsidan. Medlemmarna 

fick information via e-post. I november fick alla en medlemsförteckning för att underlätta 

kontakterna mellan varandra och att hitta någon att promenera med i närområdet. Det fanns 

möjlighet att dölja sina uppgifter på listan. 

 Anne Brahimi in memoriam 

I slutet av december avled Pinglornas tidigare ordförande, eldsjäl och hedersmedlem Anne 

Brahimi. Utan hennes stora engagemang hade inte föreningen funnits idag. Det var hon som 

tillsammans med några andra startade Pinglorna. Hon la ner otroligt mycket tid och kraft på 

föreningen. Många har henne att tacka för härliga utflykter och trevlig gemenskap i många år.  

Slutord 

2020 blev inte ett turår för Pinglorna. Pandemin stoppade mycket av programmet. Håll ut och 

håll avstånd hördes hela tiden, och det gällde särskilt riskgruppen äldre. Vi fick bekräftat att 

Pinglorna verkligen behövs. Många saknade våra cykelturer och vandringar. Det vi gör är inte 

bara trevligt, det har stor betydelse för mångas hälsa. Nu hoppas vi på 2021!   

 

Stockholm den         

             

Tiina Kruusmägi             Gunilla Tüksammel                     Agneta Alzén   

 

 Britt-Marie Gunnarsson           Kajsa Hallgren              Gunilla Dahlberg                Torborg Svärd  


