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Herrängens pensionärsförening nybildades den 6 april 1956 men hade ett tidigare 
förflutet i Årsta. Föreningen tillhörde vid denna tid Svenska Folkpensionärers Riks-
förbund. Av stolpar till ett anförande av f.d. förbundssekreterare Oskar Berg citeras 
ordagrant. ”Herrängens Pensionärsförening skulle kunna fira 15-årstillvaro om vi skulle 
anstränga oss. Firandet av 10-årstillvaron är nog i alla fall det riktigaste.”  Detta 
bestyrkes av en inventarieförteckning upprättad den 9 oktober 1950 av P. Näsman. 

  

I ett kort protokollsutdrag från april 1956 står under § 3: Beslöts enhälligt att återuppta 
föreningsverksamheten i avd. 46 förut Årsta. Man ansåg nu, att det vore bättre att 
förlägga verksamheten hit till Herrängen. 

Om vi bortser från de första femton åren 1941 i Årsta, där pensionärsföreningen legat 
nere, så vet vi att den 7 april 1956 ombildades föreningen i Herrängen av 7 medlemmar. 
Från denna tid finns protokoll såväl som verksamhets- och revisionsberättelser. 

Föreningens ordförande 1956 – 1957 var E. Laurell 

Trevnaden i föreningen har alla tider varit mycket god. 

Tredje november 1957 redogjorde förbunds-sekreterare O. Berg för oegentligheter i 
tidningen Pensionären, som tidningsredaktör gjort. Föreningens medlemmar har här 
satsat kapital och krävde redaktörens uteslutning från riksförbundet. 

Femte april 1959 begärde Avd. 46 Herrängen av SFR sitt omedelbara utträde ur 
riksförbundet. Motiveringen var delvis att redaktör Björkes uteslutning fortfarande var 
olöst samt att avdelningen därigenom hade förlorat medlemmar.  
Till kongressombud att representera valdes K. Stenberg att representera Herrängen. 
Mötet beslutade 1 oktober 1959 enhälligt att övergå till P.R.O. Ordförande fick i uppdrag 
att arbeta vidare för anslutning. 

Mötet beslutade att medlemskap i P.R.O. skulle börja den åttonde november 1959. 

  

Klipp ur medlem 176:s berättelse om föreningen åren 1979 – 1996. 
Att jag blev medlem i PRO har jag ABF att tacka. ABF bidrog med underhållning på 
månadsmötena och hade tidigare haft ett ombud med uppgift att hålla kontakt med 
artisterna, hälsa dem välkomna och för medlemmarna informera om ABF. 
Föreningen hade vid denna tid c:a 100 medlemmar och var mycket livaktig, hade många 



verksamheter igång. Det kändes därför naturligt att begära mitt inträde i föreningen 11 
mars 1979. 
Mötena hölls i Herrängens Gårds stora sal som oftast var till trängsel fylld. Lokalhyra 
stod Stockholms stad för genom Socialnämnden, men tiderna förändrades så ock 
ekonomin. Efter några år fick föreningen själv bekosta merparten av underhållning. ABF 
och PRO-distriktet i Stockholm bidrog till ett möte var per säsong. 

Medlemsantalet ökade kraftigt år från år. Bidragande orsak var ett beslut inom PRO:s 
riksorganisation att alla nyblivna pensionärer skulle tillskrivas och informeras om PRO. 
Eftersom tillströmningen blev så stor blev ”stugan” för trång. Efter stor vånda beslöts att 
månadsmötena fr. o. m. 3 maj 1984 skulle förläggas till Godtemplargården i Älvsjö. 

Föreningens ekonomi var god trots dryga artistgager och hög lokalhyra. Medlemsantalet 
var 1984 445. 

… 

Medlemsantalet var i slutet av 1990-talet omkring 450 men har sedan dess sjunkit och 
är nu omkring 320. 

8 medlemsmöten per år hålls fortfarande i Godtemplargården, men studiecirklar, 
styrelsemöten och andra aktiviteter hålls i Scoutgården vid Långsjö torg. Föreningen kan 
utnyttja lokalen dagtid alla vardagar och hyr lokalen per säsong. Stadsdelsnämnden och 
ABF har bidragit till verksamheten varje år. 

Boule, bridge och Qi Gong är de aktiviteter som har flest deltagare. Till studiecirklar är 
det svårare att locka ledare och deltagare så att de kan genomföras. 

Resor samordnas med fem grannföreningar för att få tillräckligt antal deltagare för att 
kunna genomföras. 

Föreningen 50 år i PRO. 
Ett hundratal medlemmar samlades på middag i Fruängsgården till föreningens 50 års-
jubileum den 27 maj 20 
 


