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Vi är en organisation som är till för seniorer i alla åldrar. 

Vår förening startade den 6 september 1959, och hette då Ärentuna Storvreta 

pensionärsförening.    Vi vet att social samvaro, god mat, bra aktiviteter och bra musik 

främjar god hälsa.                                                                     

Litet historik: 

Vid starten hade föreningen 27 medlemmar, årsavgiften var 3 kr/år, 25öre för 

medlemsboken och 25 öre i inträdesavgift. Mötena hölls på söndagarna och kaffe med 

bröd serverades för 1 krona, lokalen som hyrdes låg i den gamla skolan, i dag riven på 

dess tomt ligger i dag Vretens förskola. 

1960 görs den första gemensamma resan till Eskilstuna, som kom att följas av många 

flera resor genom åren.1961 togs frågan upp att flytta över till Föreningsgården i 

Storvreta, man diskuterade om man skulle köpa in sig i andelar. 

 

 

Storvreta Föreningsgård var ursprungligen en bondgård med ladugård och med mark 

omkring. Med anor flera 100 år bakåt i historien. Det röda huset var själva 

mangårdsbyggnaden. Hemmanet ägdes av Enar Andersson. Men Vattholma kommun 

behövde mark till skolor mm. och köpte därför upp hela hemmanet. 1960 bildades 

Föreningen Storvretagården, och 1965 höll PRO sitt första årsmöte där. Den första 

aktiviteten i starten blev en Syföreningen, som med sina auktioner bidrog med pengar 

till föreningen. Så småningom skulle aktiviteterna bli fler och fler allt efter 

medlemmarnas önskemål. 

Vid trafikomläggningen 1967 ordnade föreningen i samarbete med ABF trafikkurser. I 
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dag finns ett trafikombud i föreningen som kommer med kontinuerlig information, dels 

i allmänhet men om lokala trafikfrågor. Studieverksamheten kom så småningom att 

utvidgas med gymnastik, olika 

hobbyverksamheter såsom kören Mixljud 

som startade på 70 talet, på 90-talet kom 

matcirklarna igång, och Boule börjar man att 

spela. På 70-talet bildades något som heter 

Samorganisationen dvs. här hade alla PRO 

föreningar en representant med, på så vis 

skulle man kunna göra sin röst bättre hörd mot politiker i kommunen. 

1994 var året när Kommundelarna kom till, och i och med detta fick PRO och SPF 

möjlighet till inblick i äldrefrågorna. 2002 upphör kommundelarna. Möjligheten att ha 

insyn hur de äldre har det finns kvar. 

Med valda representanter från 

pensionärsföreningarna som besöker 

äldreboendena för att höra sig för hur 

boenden har det så långt det går.   

Fram till 2017 levde föreningen ett 

lugnt liv visserligen hade vi vuxit ur 

föreningsgårdens stora sal eftersom 

föreningen medlemsantal ökat. Men att få hyra lokalen till våra cirklar var Gården 

alldeles ypperlig, måndagar fm. veks till Hobbygruppen em. till Bokcirkeln, Tisdagar 

fm-hade   läsecirkeln sin tid men på em. var det kören som angav tonen, Onsdagar 

luktade det härligt från matgrupperna. Men nu var vi utsparkade på gatan. För att återgå 

till ödesåret 2017. Vad hände? Kommun sa upp oss, ingen pardon, nu började ett letande 

och ett frågande efter lokal.  Föreningen försöker lyssna på vad medlemmarnas 

önskningar har varit och är. På så sätt har vi haft släktforskning som en cirkel, men allt 

eftersom det digitala erövrat vår värld har 

föreningen försökt möta behovet av kunskap 

rörande detta stora ämne. Här kom Prosit till. 

Under 2000-talet, har Släktforskning, Cittra spel, 

och de senaste åren Bli en säkrare bilförare 

Tipps och Trix parkera rätt köra i rondell tex., en 

av kurserna var endast för damer. Vincirklar har 



vi också med 3 träffar/termin och en gemensam avslutning med fråge sport. Hobby 

Cirkeln är en litet annorlunda cirkel, här har medlemmarna kanske lärt något nytt som 

de delgivit de andra deltagarna på så sätt har vi lärt luffarslöjd, korgmålning, sjalmålning 

akvarell, doukupage, lärt oss sticka knepiga mönster, eller virkat, idag håller deltagarna 

på med precis vad de vill tills en 

ny influens dyker upp. 

Medlemsmötena eller som vi 

kallar dem i dag trivselträffar, hålls 

i dag i en av SIKs-lokaler GP-

salen vid Skogsvallen, här 

försöker vi sprida information om 

sådant som kan vara intressant att känna till, till exempel kommunens information 

rörande äldreomsorgen och vad som händer i Storvreta för seniorer. Men vi har också 

föredrag med vad som kan vara av intresse, båda av 

fakta, men också musik, allsång och författarträffar.  

Pub träffar, Trivselträffar Resor av olika slag samt 

kulturinslag, studiebesök, boule spelar vi när det är 

snöfritt förstås, liksom Gåfotboll, Tipspromenader, 

Friskvårdskort med vinsdragning. 2019 firade 

föreningen 60 år med en utställning på Biblioteket, och givetvis med en fest för alla våra 

medlemmar, även med en ny bok där 

innehållet utvidgats med 10 år.   

Litet kuriosa mellan åren 1959 – 2020 

har föreningen haft tjugotvå 

ordföranden, varav åtta kvinnor. Det är 

dock en kvinna som har suttit den 

längsta perioden nämligen elva år. 

I slutordet till vår minnesskrift kan man 

läsa att verksamheterna har förändrats med åren, vissa traditioner har upphört nya har 

kommit till.  Med andra ord vi är                    

EN FÖRENING I TIDEN NÄRA DIG.  

Birgit Ahlgren och Ulf Lindberg 


