
Månadsträffen i september 
 

Den sista torsdagen i september, den 24 dagen, lämnade ett 80-tal seniorer svampskogen, 
fruktträdgården, potatislandet och andra höstsysselsättningar för en stunds samvaro, 
underhållning och information på ”Skeppet” i Bålsta. 

Ordförande Per-Eric Josefsson, Peje, öppnade som vanlig månadsträffen med att hälsa alla 
välkomna och riktade sig då särskilt till nya medlemmar. Peje berättade även om 
föreningens uppvisning i Bålsta Centrum och informationsträffen på Skeppet i anslutning 
till SPF-veckan samt lämnade lite information om kommande evenemang. 

Så överlämnades podiet till Malin Eivorgård som är projektledare för den omställning som 
kommunens hemtjänst måste genomgå på grund av införandet av Lagen om valfrihet 
(LoV) den 1 november 2009.  

Malin talade initierat om projektet och 
framhöll att lagen lämnar möjlighet 
för privata företag att konkurera med 
kommunens hemtjänst när det gäller 
service och personlig omvårdnad. 
Hemsjukvård och liknande ingår 
däremot inte i det fria valet.  

Alla privata företag som önskar 
etablera sig måste godkännas av 
kommunen. Det hela är en ganska 
komplicerad process, och den som är 
intresserad får ta del av broschyrer 
och annat informationsmaterial, bl.a. 
på internet.  

Slutligen föreslog Malin att 
pensionärsföreningarna i Håbo snart 
skulle arrangera ett informationsmöte 
i ämnet tillsammans med ansvariga 
politiker/tjänstemän, anhörigkonsulent 
och äldreombudsman. Malin 
avtackades med applåd och 
blomsterkvast. 

 

 

 

 



Därefter kom ytterligare föreningsinformation. Blivande referenter på månadsträffar får 
numera gratis inträde. Rese-, friskvårds- och studiekommittéerna informerade och Gun-
Britt Renefalk berättade om nyheter från kommunala pensionärsrådet (KPR) och 
landstingets pensionärsråd (LPR).  

Aktuellt är äldreboendet och den nya sjukresebussen som gör tre turer om dagen till 
Akademiska sjukhuset. Hållplatsen är på Centrumleden vid vårdcentralen. 

Därmed kom det kaffe på borden och 
dragspelsartist på scenen. Träffens 
underhållare, Jan Wallander, med 
dragspel och kompmaskin drog igång 
med ett härligt potpurri med franska 
valser i musetton.  

Jan är en driven underhållare och det 
blev många kända och okända låtar, 
sång och allsång innan avslutningen 
kom med Viggen.  

När applåderna tystnat så återstod det 
endast att dra vinsterna i det obliga-
toriska lotteriet, varefter Peje kunde 
tacka alla som hjälpt till med träffen. 

 Så var mötet slut och deltagarna kan 
se fram mot oktoberträffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Jonasson 

 

 

 


