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Styrelsen har under året bestått av: 

Fram till årsmötet 29 maj 2021 : Anita Widén, ordförande 
                                                          Sören Strid, ledamot, kassör 
            Gunnel Mörkfors, ledamot 

           Kerstin Nyberg, ledamot 
           Gunilla Carlsson, ledamot 
           Rolf Kenmo, suppleant  
           Jan O Olofsson, suppleant 
           Gunilla Blomkvist, suppleant 

                                                          

Efter årsmötet 29 maj 2021:      Anita Widén, ordförande 
         Kerstin Nyberg, ledamot, vice ordförande 
         Maria Mittjas, ledamot, kassör 
         Gunnel Mörkfors, ledamot 

                                                         Gunilla Carlsson, ledamot  
                                                         Stig Zandrén, suppleant 
                                                         Helena Frisell, suppleant 
                                                         Ingegerd Morvik, suppleant   
Revisor: Lennart Petersson, revisorssuppleant Lilian Carlsson 
Valberedning: Waltraut Neuschütz, Anders Junborg, Barbro Olsson 
Hedersmedlemmar: Ulla Sjöström och Folke Larsson 
Tidigare styrelsemedlemmar: Carsten Cedegard, Barbro Olsson, Sören Strid, Rolf Kenmo 
 
 
Årsmöte hölls 2021-05-29   

Årsmötet hölls på Vårstavi och präglades även detta år av försiktighet p g a smittrisk. I 
salongen underhöll Lennart Petersson med gitarrspel och sång. Programmet innehöll ett 
flertal visor ur den svenska vistraditionen.  Årsmötet leddes klokt och erfaret av Birgitta 
Mörk. Tillträdande kassör Maria Mittjas redogjorde för sällskapets ekonomi och Waltraut 
Neuschütz hade ännu en gång genomfört sitt viktiga uppdrag som sammankallande i 
valberedningen. 

Styrelsen har sammanträtt vid 16 tillfällen inklusive två extra styrelsemöten och ett 
konstituerande. Årets aktiviteter har varit mångskiftande och krävt stora arbetsinsatser från 
hela styrelsen. Många möten var digitala men flera har hållits på Vårstavi. Att delta på 
telefon eller via Zoom har också fungerat. Underhandskontakter i mejl och på telefon har 
underlättat arbetet och även inkluderat tidigare styrelsemedlemmar. Engagemang och 
kreativitet har präglat styrelsearbetet och medlemmar och utomstående har visat sin 
uppskattning för styrelsens arbete.   

Fyra ordinarie nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna samt två extra nyhetsbrev. 
Extrabreven efter årsmötet och inför julen gick endast till medlemmar med aktuell e-post. En 
del medlemmar mottar nyhetsbrev med vanlig post. Två gånger per år postas nyhetsbrevet 
till samtliga. Inför program och vid eventuellt inställda programpunkter har påminnelse gått 
ut som e-post.  



Information om sällskapets program har spridits till biblioteken i Botkyrka, de lokala 
gratistidningarna och DN På Stan. Foldern om programserien ”Starka kvinnor kring Poul 
Bjerre” spreds postalt till medlemmar, andra intresserade samt till massmedia och litterära 
sällskap. Foldern spreds även digitalt till en större krets 

Antalet betalande medlemmar och samboende i sällskapet var fram till 2021-12-31 
 130 personer.  
 
Starka kvinnor kring Poul Bjerre 
Serien om sex föreläsningar spridda över hela året väckte stort intresse hos medlemmarna. 
Redan när programfoldern landade i brevlådorna tecknade sig många för hela serien till 
rabatterat pris. Serien möjliggjordes genom ett bidrag på 50 000 kronor från Kreativa 
fonden i Botkyrka. ABF Botkyrka/Salem bjöd välvilligt på tekniskt stöd och p g a 
restriktionerna kunde föreläsningarna följas digitalt. I efterhand skickades videoinspelade 
versioner på länk till de betalande.  
     Föreläsare var Hedda Jansson om Ellen Key, Ebba Witt-Brattström om Lou Andreas 
Salomé, Nils Johan Tjärnlund om Amelie Posse, Ulrika Knutson om Elin Wägner, Karin 
Lehander Ström om Tyra Kleen och Suzanne Lindhagen om Anna Lindhagen. 
Programfoldern formgavs av Charlotta Ek. I gruppen som höll i trådarna ingick Gunnel 
Mörkfors, Kerstin Nyberg, Gunilla Carlsson och Anita Widén. 
Deltagarna på plats i Kyrkans hus i Vårsta följde upp föreläsningen med en kaffestund på 
Vårstavi, en uppskattad del av programmet. 
 
Ändringen av paragraf 4 i stiftelsens stadgar 
Några medlemmar uppmärksammade sällskapsstyrelsen på vår rätt att ensidigt ändra 
föreskrifterna för Stiftelsen Vårstavi. § 13 lyder: Ändring av dessa stadgar kan beslutas av 
Poul Bjerre Sällskapet, dock att ändring av paragraferna 2, 3, 5, 8 första stycket, 10 och 13 
icke må äga rum utan permutation. (godkända av Länsstyrelsen 2005-08-29) § 4 lyder: 
Placering av stiftelsens tillgångar skall ske så att nöjaktig avkastning därav uppkommer. 
Placering får ske jämväl i aktier, företrädesvis börsnoterade sådana. 
     Sällskapets styrelse beslöt vid extra möte den 10 februari att skicka in en 
ändringsanmälan med följande lydelse: § 4 Fastigheten Vårstavi, dess bibliotek och 
inventarier är en bestående del av Stiftelsen Vårstavi. I undantagsfall kan föremål säljas. 
Intäkterna läggs till bundet kapital. Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet söker 
intäkter, sponsorer och donatorer för husets underhåll. Placering av stiftelsens tillgångar 
skall ske så att nöjaktig avkastning därav uppkommer. Placering får ske jämväl i aktier, 
företrädesvis i börsnoterade sådana. 

Vi fick nej två gånger. Då tog vi frågan till Förvaltningsrätten och sommaren gick utan något 
besked. I september fick vi nej också från Förvaltningsrätten. Då fick vi juristhjälp som 
förklarade att det är stiftelsestyrelsen som är pliktig skicka in ändringsanmälningar. 
      Ny vända: Inte heller stiftelsens inskickade ändringsanmälan godtogs av Länsstyrelsen. 
Nu med motivering: Skrivningen var för omfattande. I november kunde sällskapsstyrelsen, 
återigen efter ovärderlig juristhjälp skicka in en kortfattad ändringsanmälan med följande 
lydelse: § 4 Placering av stiftelsens tillgångar skall ske på följande sätt: I Stiftelsens fastighet 
Vårsta 1:468 och därefter i aktier eller andra värdepapper. 

Efter beslut vid stiftelsestyrelsens möte i december sändes ändringen in till Länsstyrelsen. 
 
Stiftelsens försäljningsplaner 
Året har erbjudit en riktig berg-och-dalbana i frågan om den planerade försäljningen av 
Vårstavi. Sällskapet påvisade det orimliga i att Stiftelsen Vårstavi arbetar för att sälja 
fastigheten som kommunen under 1970-talet lämnat tillbaka. Stiftelsen vill göra en 



mångmiljonvinst på det som en gång ärvts, sedan avhänts och senare återfåtts för en 
symbolisk enkrona. 
      Försäljningsuppdraget gick under våren till mäklarföretaget Historiska hem. Trots kraftiga 
protester förbereddes försäljning genom fotografering och besiktning under försommaren. 
Hyresgästen i Lillstugan sas upp, ingen bodde i huset under sommaren och de visningar 
sällskapet bjöd in till i maj och juni såg ut att bli de sista.  

Många försök gjordes att finna finansiärer som kunde tänkas vilja ta över huset eller på 
andra sätt bidra till att förhindra att huset säljs och inventarierna splittras. 

I väntan på utslag i Förvaltningsrätten pausades dock processen. 
Efter Poul Bjerre Sällskapets årsmöte den 29 maj gick diskussionens vågor höga. 

Medlemmarna framförde olika förslag på hur försäljningen skulle kunna förhindras juridiskt. 
      Gruppen Bevara Vårstavi, utökad med några ur sällskapsstyrelsen, träffade Claes 
Ånstrand och Anders Gustafzon från stiftelsens styrelse på Vårstavi den 10 juni. Båda parter 
fick föra fram sin syn på försäljningen. Ekonomin var fortfarande den springande punkten för 
stiftelsens majoritet.    
      Sällskapets styrelse ägnade sedan mycket kraft åt att gå igenom årsberättelser, tidigare 
beslut, ekonomi och personunion för att visa hur tätt sammankopplade stiftelsen och 
sällskapet, tidigare föreningen, är historiskt sett. En stiftelseexpert anlitades, och fick ta del 
av våra rön. Arbetet ledde fram en skrivelse till Länsstyrelsen vid sommarens slut, senare 
kompletterad med en sammanställning över centrala delar i stiftelsens årsberättelser där 
samverkan mellan Stiftelsen Vårstavi och Poul Bjerre Sällskapet/ f d Föreningen för 
Stiftelsens Vårstavi/ är synlig.  
      Vid stiftelsens styrelsemöte i december togs ett förnyat beslut om försäljning till våren. 
Anita Widén reserverade sig. 
 
Program och visningar 
Starka kvinnor kring Poul Bjerre 
11/3 Hedda Jansson om Ellen Key, 25/4 Ebba Witt-Brattström om Lou Salomé, 22/8 
(uppskjutet fr. maj) Nils Johan Tjärnlund om Amelie Posse, 5/9 Ulrika Knutson om Elin 
Wägner, 31/10 (uppskjutet fr 3/10) Karin Lehander Ström om Tyra Kleen, 14/11 Suzanne 
Lindhagen om Anna Lindhagen. 
Visningar  
30/5 Sällskapet inbjöd till gratis visning. Genomfördes i tre grupper 
8/6  Anställda i Grödinge församling var inbjudna 
9/6  Mingel med inbjudna gäster för att hitta finansiärer 
12/6 Visning med entréavgift inklusive kaffe 
9/9  Tjeckiskt filmteam ledda av Milan Grossman, beundrare av Amelie Posse, var inbjudna 
27/9 Visning för förhandsbokad grupp 
Trädgårdsarbete 
Vid några tillfällen har medlemmar samarbetat i trädgården. Inget kontinuerligt 
trädgårdsarbete men gräsklippning och viss ans av rabatter och buskar har genomförts. Viss 
städning ute och inne utförs också ideellt. 
Adventsfirande 
Ett uppskattat slut på arbetsåret var den trevliga novembereftermiddagen 27 november. Då 
lyste en gran på loggian, eld brann i en vedkorg, glögg serverades. I salongen bjöds på sång 
och musik och adventskaffe. Julbelysningen i huset fick lysa upp årets mörkaste månader. 
 
Sällskapets ekonomi är god, nya och trogna tidigare medlemmar ser till att vi går jämnt upp. 
Arvodena till våra sex föreläsare var möjliga genom kommunens ekonomiska bidrag och 
många betalande deltagare.  



Plusgirokontot 95 32 59-9 Bevara Vårstavi! är fortfarande öppet för bidrag. Dit går en jämn 
ström av större och mindre bidrag.  SWISH direkt till insamlingen görs på 1236780431.  

På vår hemsida www.poul.bjerre.org finns uppgifter om aktuella program och äldre länkar 
som upplyser om Poul Bjerre och om sällskapets aktiviteter. Vår facebookgrupp Poul Bjerre 
Sällskapet välkomnar fler medlemmar. Där och i lokalgruppen Vi i Vårsta publicerar 
sällskapet vissa nyheter. 

Styrelsen tackar varmt och hjärtligt för föregående år. Utan alla livaktiga och engagerade 
medlemmar och en stark och arbetsinriktad styrelse skulle ingen av årets aktiviteter kunnat 
genomföras. 

 

Stockholm i april 2022 

 
____________________        ___________________             ____________________ 

Anita Widén      Kerstin Nyberg                             Maria Mittjas      

 
________________                ____________________           _____________________ 
Gunnel Mörkfors  Gunilla Carlsson           Stig Zandrén                      
 
_________________              _____________________          
Helena Frisell       Ingegerd Morvik 

http://www.poul.bjerre.org/

