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Bli medlem i föreningen Guldkanten! 

 

Föreningen Guldkanten bildades i november 2011 för att ta över Guldkantsverksamheten 

den 1 januari 2012 då Värmdö Föreningsråd lämnade ledningen av verksamheten. 
 

Föreningens ändamål är    

att stimulera pensionärer till aktivitet genom att erbjuda olika typer av sysselsättningar  

att enligt föreningens syfte samla in medel för aktiviteter och arrangemang samt 

genomföra dessa, 

att anordna trivselskapande aktiviteter för pensionärer 

att bryta pensionärers ensamhet och göra deras tillvaro mera meningsfull med hjälp 

av frivilligarbetare, samt 

att inom föreningens verksamhetsområde samarbeta med kommunen och ideella 

organisationer. 
 

Föreningens verksamhetsidé är att bidra till att höja livskvaliteten hos pensionärerna 

genom sätta guldkant på deras tillvaro och bryta känslan av ensamhet. Föreningens 

verksamhet har en social och allmännyttig inriktning bland pensionärer i Värmdö kommun. 

För mer information, se föreningens hemsida www.foreningen-guldkanten.se 
 

Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla, såväl pensionärer som andra. För att delta i aktiviteter och 

andra arrangemang krävs dock inget medlemskap.  
 

Genom medlemskap i föreningen visas en solidaritet med föreningens ändamål och 

samtidigt får medlemmen ett demokratiskt inflytande över verksamheten.  
 

Medlemsavgiften för 2014 är  

 För medlem i en pensionärsförening 20 kr  

 För övriga medlemmar 300 kr  
 

Avgiften kan inbetalas enklast via någon av de fyra pensionärsföreningarna i kommunen 

eller till föreningen Guldkantens bankgiro i Swedbank. Bankgirot är 835-3278. Om 

anmälan av medlemskap i föreningen sker genom inbetalning av medlemsavgiften via 

bankgiro ska följande uppgifter anges  

 Namn, adress, e-postadress och telefonnummer 

 Medlemskap i pensionärsförening genom förkortning.  SPFV= SPF 

Värmdöringen, PROGI= PRO Gustavsberg- Ingarö, PROV= PRO Värmdö, DP= 

Djurö Pensionärsförening.  Den som är ansluten till annan pensionärsorganisation 

anger detta med APO. Föreligger inget medlemskap i pensionärsförening anges X. 
 

Välkommen till föreningen Guldkanten! 

 

Med vänliga hälsningar  

Föreningens styrelse  

 

Alf  Lejdemyr    Per-Olof Jackson      Gun Antonsson     Helga Deiaco    Eva Nordlander      

Ingegerd Rosenqvist   Marita Rudolph     Gösta Sundheden      Rolando Valenti 


