
Vårkryssning 2011 
 

När björkknopparna i Bålsta visar tecken på att brista, då vaknar SPF-
medlemmarna till liv efter sin vinterdvala. Mycket måste göras, trädbeskärning, 
vårstädning, rosklippning, potatislandsgrävning och mycket annat som gör ont, men 
då är det viktigt att delta i den traditionella vårkryssningen till ölandet Åland. Det 
tycker i alla fall de 50 resenärer som klev ombord på bussen i Bålsta den 3 maj. 

Efter en extra sightseeing i Solna kommun (p.g. av olycka på E 4:an) embarkerade 
alla passagerarmotorfartyget ”Birka Paradise” vid Stadsgården. Efter drink och 
hyttinstallation var det tid för middag medan fartyget letade sig ut genom den 
vackra innerskärgården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middagen intogs 
i restaurang 
Four Seasons 



Med kraft från föreningens omfattande friskvårdsprogram ockuperade gästerna 
från Håbo dansgolvet och övriga nöjeslokaler ombord. Enligt obekräftade 
uppgifter fanns det kvarvarande Håboseniorer på dansgolvet ända till klockan tre 
på morgonen. 

 

 
Glädjen stod högt i tak på och omkring dansgolvet i 
Copacabana 



Efter en, för de flesta, stillsam natt på Ålands hav vände skeppet i Mariehamn. 
Vissa inköp gjordes i diversehandeln ombord, och det fanns möjlighet till flera 
aktiviteter. För en del bestod nöjet att sitta och småprata och följa inseglingen 
genom skärgården tills det var dags för lunch. Denna var god och förebyggde 
säkert de nutritionsproblem som ofta drabbar äldre personer. 

Snart nog gick ”Birka Paradise” åter till kaj vid Stadsgården, och 50 passagerare 
från Håbo kånkade sina tunga väskor till busshållplats nr. 19 för vidare färd till 
Bålsta. 

På bussresan hem 
informerades om 
kommande rese-
äventyr och stads-
vandringar samt 
uttalades resenärer-
nas djupt kända tack 
för en trevlig och 
behaglig resa. 
Föreningens resekom-
mitté: Eva, Sonja, 
Hans och Gert 
tackades med varm 
applåd, liksom chauf-

fören som drog ut ur Stockholm genom Sveavägen och Norrtull till hemkommunen. 

 

 

 

 
 
Text: Sverker Jonasson. Foto och bildtexter: Bo Hansson. 
 

Två av resekommitténs medlemar, Eva och 
Gert (Sonja och Hans hade redan embar-
kerat bussen) 

Vår flygande reporter Sverker med hustru 
Gunnel 


