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”DET KOMMER ATT bli några 
spännande år att se fram emot för 
Wendelas Vänners medlemmar och 
för vårt eget Wendela Hebbes Hus. 
Läs detta och betala sedan avgiften 
före den 15 februari….”. 

Så skrev vi i höstas i WendelAvisan 
(nr 63) och kallade till årsmöte den 
23 april 2020.

Knappt hade det nya året startat så 
blev vi tvåfalt sannspådda på ett helt 
annat sätt än vad vi kunnat ana. Det 
ena är Sjöfartsverkets flermiljarders-
projekt i Södertälje sluss (nytt slussys-
tem och fördjupning) som plötsligt 
stoppades och huvudentreprenören 
Züblin lämnade arenan innan halva 
arbetet var färdigt. ”För svårt för oss” 
menade världens främsta företag i 
branschen. 

Så nu står Sjöfartsverket där med 
näsan mitt i ansiktet och har tills 
vidare stängt hela arbetsplatsen 
under ett helt år i avvaktan på ny 
upphandling eller vad det nu kan 
bli. Hebbevillan med dess nybyggda 
uteservering och trädgård får nu som 
nära granne i flera år närmast en 
”krigsskådeplats”. 

Till råga på allt kom så strax 

efteråt den verkligt globala kata-
strofen – Coronan – som tycks sakna 
sin like i människans kända historia. 
Nu är vi mitt uppe i den men bara 
kanske, ingen vet.   

I februari skickade vi ett meddelan-
de till medlemmar som lämnat mai-
ladresser att vi liksom många andra 
skjuter på årsmötet till den 2 juni av 
kända Coronaskäl. Nu har styrelsen 
optimistiskt fastställt en ny årsmö-
tesdag den 8 september, Wendela 
Hebbes födelsedag. Då bjuder vi på 
alkoholfritt bubbel och förfriskningar.

Den sittande styrelsen fortsätter 
sitt arbete fram till den 8 september. 
Samtliga ledamöter fortsätter som 
hittills utom Emilia Pettersson som 
avböjt omval. Hon entledigas. Nils 
Mårtensson, bibliotekarie, hade 
före slagits till ny ledamot. Han 
adjungeras nu till styrelsen fram till 
den 8 september. Inför detta datum 
återkommer vi med erforderliga 
uppgifter.

Föreningens verksamhetsberättelse 
med oreviderad ekonomisk redogörel-
se för 2019 kan redan nu läsas öppet 
på hemsidan (meny Föreningen).
Protokoll och tidigare årgångar kan 

2020: MELLAN HIMMEL OCH HELVETE
Ny årsmöteskallelse till den 8 september

Medlemsstatus
Din medlemsstatus står i adressrutan på sista sidan:
Siffran 20: Du har betalat medlemsavgiften för 2020.
66: Du är ständig medlem.
19: Du har nog bara missat avgiften eller också har det blivit fel. Kontakta oss!
99: Gåvomedlemskap för i år 2020.
För inbetalningar: Bankgiro 362–0879 eller Swish 123 006 8593

läsas på den medlemsinterna sidan 
med lösenord. Maila till  
info@wendela.se så skickar vi det om 
du betalat medlemsavgiften.

Kort sammanfattning av bokslutet: 
Den ekonomiska ställningen får sägas 
vara  god med ett eget kapital och 
fonder på knappt en halv miljon och 
inga skulder. Intjäningsförmågan –  
som det heter på ekonomispråk – är 
däremot mycket osäker, numera 
nästan helt beroende av medlems-
avgifterna och verksamheten i huset. 
Intäkterna från restaurangen är delvis 
omsättningsstyrda, så låt oss hopp-
as på framgång efter Coronan. Det 
känns ändå tryggt att vi har en rejäl 
restauratör i familjen Haffo, verksam 
med framgång i flera decennnier i 
Södertälje. 

Du som ännu inte betalat medlems-
avgiften hoppas vi, trots osäkerheten, 
snarast gör detta. Årsavgiften går 
ograverad till WendelAvisan.

Per Eric Mattsson,  
medlemsansvarig 
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